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HERB JELENIOG0RSK1 W S"'\VIETLE DZIEJOW I ZABYTKOW 

KULTURY 

Ze stolicy sudeckich Karkonoszy, Jeleniej Góry, biegły do niedawna 

w stronę widocznego z dala łańcucha gór wagoniki kolejki elektrycznej. 

Niewielkie, jaskrawoczerwone, docierały po 10-kilometrowej trasie do 

pierwszych przedgórzy w Sobieszowie i Podgórzynie. Na wielu z nich 

widniał ozdobny, plastycznie wykonany z metalu i barwiony herb. Na 

renesansowo profilowanej tarczy: na wzgórzu jeleń zwrócony heraldycz

nie w prawo (na IJ.ewo od patrzącego), z uniesioną przednią nogą i listkiem 

koniczyny w pysku. Grzbiet tarczy wieńczył koronowany hełm ze zwo

jami labrów opadającymi na boki. W koronie hełmu wśród ·pary s'krzydeł 

orlich powtórzona półpostać jelenia w słup. Barwy herbu: tarcza srebrno

-niebieska, dzielona ukosem od lewej z góry, srebrno-niebieskie przez 
pół i na przemian skrzydła, oraz dwubarwne w tych samych kolorach 

labry, figura jelenia naturalnego koloru, listek i wzgórze zielone, korona 

oczywiście żółta. Tak by się przedstawiał obecnie herb Jeleniej Góry, 

obok którego tysiące osób przejdą nie zwróciwszy nań żadnej uwagi, nie 

wiedząc, że mijają wycinek z dziejów miejscowej tradycji historyczno

-kulturalnej. Znawca sztuki przypatrzywszy się zauważy może, iż wy

cięcia tarczy herbowej i ukształtowanie labrów posiadają wygląd typowy 

dla XVI-XVII w. i utrzymane są w stylu późnego renesansu. Historyk 

obznajomiony z heraldycznymi zagadnieniami zaskoczony zostaje ponad

to obcością tego rodzaju wizerunku dla polskiej kultury heraldycznej 

w zasięgu miasta. Zarówno bowiem dwupolowa na ukos struktura tar

czy przy jedn-0postaciowym godle, jak i cały zasób użytych elementów 

heraldycznych: korona z półjeleniem (klejnot) w ujęciu skrzydeł i z la

brami, właściwe są tradycjom heraldyki przede wszystkim rodowej, a na 

terenie miast polskich prawie nie spotykane. W tych właśnie cechach 

uwidaczniają się naleciałości obce, sprzeczne z duchem dawnej hera�dyki 

miast polskich. 

Herb miasta nie bywa zazwyczaj dziełem przypadku, posiada bowiem 
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swoistą symbolikę i często odległe bardzo tradycje istnienia na określo
nym terenie. Treść herbową urabiały dzieje rozwoju miasta, dodając nie
jednokrotnie lu'b ujmując pewne szczegóły, gdyż herb bywał emblematem 
zastępczym danego miasta, reprezentując je, podobnie jak godło państwo
we w szerokiej skali symbolizuje cały kraj. Herby Warszawy, Wrocławia, 
Krakowa, Poznania lub inny·ch pomniejszych miast wywodzą się z odleg
łych czasów piastowskich. A jak się przedstawia sprawa z Jelenią Górą, 
której tradycje miejskie sięgają przecież czasów równie odległych? Schy
łek XIII w., ściślej określając - 1288 r., przynosi źródłowe stwierdzenie 
istniejącego już na terenie Jeleniej Góry ustroju miejskiego. Wyraziło 
się to wymienieniem osoby dziedzicznego wójta, który to urząd wskazuje 
na istnienie miasta zorganizowanego na wzorach zachodnich, stosowanych 
w tym czasie na terenie większości miast pdlskich. Nie znaczy to, by 
Jelenia Góra wtedy dopiero powstała. Tradycje kronikarskie, późniejszej 
zresztą daty, wiążą jej początki z czasami Bolesława Krzywoustego 
i 'Zgodnie z doświadczeniami z innych stron kraju można przypuszczać, 
że w XII-XIII w. mogła istnieć jako osada rzemieślniczo-handlowa typu 
miejskiego. Przyjęcie prawa miejskiego według wzorów zachodnich w ja
kimś nie znanym 'bliżej terminie XIII w. mogło więc być tylko utwier
dzeniem istniejących już poprzednio okoliczności i faktów w sposób 
powszechnie u nas praktykowany. 

Stopniowy rozwój organizacji miejskiej uzewnętrznił się m. in. także 
w rozbudowie kancelarii miasta, która do swoich celów posługiwać się 
zaczęła, jak i gdzie indziej, własnymi pieczęciami, dającymi świadectwo 
istnienia i rozwoju samorządu. Z pieczęcią miejską wiążą się przede 
wszystkim nierozerwalnie dzieje godła miejskiego i wszelkie jego prze
miany zachodzące w ciągu stuleci, wywołane zazwyczaj różnorodnymi 
okdlicznościami, jak rozwój ekonomiczny miasta, przeobrażenie stosunków 
polityczno-prawnych, rozbudowa terytorialna itp. Grę tych wszystkich 
czynników przejawiającą się w ewolucji miejskiego symbolu heraldycz
nego ujawniły wyraźnie nowoczesne badania dziejów herbu Wrocławia 1. 

Te same czynniki kierowały w dużym stopniu rozwojem miejskiego godła 
w Jeleniej Górze, co postaramy się przedstawić w dalszym ciągu. 

Najstarszym 'Zabytkiem heraldyki miejskiej jest godło zachowane na 
jeleniogórskiej pieczęci (śr. 45 mm) wiszącej u dokumentu z 1340 r. 
Pieczęć tę można właściwie uważać za nieznaną w literaturze naukowej, 
gdyż jedyny, bardzo powierzchowny jej opis w śląskich regestach iden
tyfikował ją mylnie z zabytkiem, który opiszemy jako trzeci w kolejności 

1 K. Ma 1 e c zyń ski, Herb miasta Wrocławia (Sobótka, 1946, s. 1-23); M. Ha i

s i g, Herb miasta Wrocławia - jego symbolika i geneza (Nauka i Sztuka, II, 1947, 

s. 153-168).
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chronologicznej 2. Najstarsza postać miejskiego godła ukazuje już figurę 
jelenia stojącego nieruchomo na wzgórzu, zwróconą w prawo (heraldycz
nie). Długie rogi 7lWierzęcia odrzucone poziomo ku tyłowi sięgają niemal 
końca tułowia, a z pyska jelenia zwisa trójdzielnie rozwidlona wić z trze
ma wyraźnie ukształtowanymi żołędziami (!). Wzgórze przedstawia się 
jako eHpsowata bryła skalna. Dokument wyszedł z kancelarii 'książęcej1
a pieczęć wisi jako druga z kolei obok ·pieczęci piastowskiego księcia Hen
ryka jaworskiego. Prymitywny charakter rzeźby wizerunku oraz cały 
szereg szczegółów w napisie napieczętnym (majuskuła gotycka), który ma 
brzmienie: S'BURIENSIUM : DE : HIRZBERG, przemawiałyby za znacz
nie wcześniejszym od daty dokumentu pochodzeniem samego tłoku pie
częci. Nazwa miasta w pisowni podanej występuje w źródłach z lat 
1281-1305 s, a poza tym dbserwujemy podobny sposób pisania końcówki 
„BERG" na innych, najstarszych pieczęciach miast śląskich o zbliżonym 
brzmieniu 4. W zgodzie z okresem XIII i początków XIV w. pozostawałby 
dalej błąd w pisowni „BURIENSIUM", zamiast prawidłowego „Burgen
sium", które bywa raczej nieco późniejsze. Widoczna jest również mała 
wprawa rytownika, co w napisie objawia się gwałtownym, nieporadnym 
ściśnieniem 'liter ostatniego wyrazu. Samo godło w porównaniu z dal
szymi jego przykładami na pieczęcia·ch późniejszych jest jeszcze pozba
wione cech pewnej dekoracyjności, jak również i usiłowań wprowadzenia 
elementów reaQizmu, widywanego na pieczęciach z około XIV w. W tej 
postaci - i godłem, i napisem - dostosowuje się pieczęć raczej do epoki 
wcześniejszej. Konkludując, najprawdopodobniej mamy tu do czynienia 
z najstarszą pieczęcią i najstarszym godłem Jeleniej Góry, zapewne z 'koń
ca XIII w. 

Zbliżone w ujęciu treści obrazowej godło zawiera sekretna pieczęć 
z 1417 r. (śr. 34 mm), z tą jednak różnicą, że jeleń przedstawiony został 
na wzgórzu w postawie kroczącej, a trzyma w pysku - być może -
liść(?). Napis:+ SiECRETUM. CIVITATIS HERC. BERCH, wyrażony jak 
poprzednio gotycką majuskułą, świadczy o XIV-wiecznym pochodzeniu 
tłoku 5, a pisownia nazwy miasta stosowana często we wczesnych źródłach 

2 Reg. śląskie (Cod. dipl. Siles., t. XXX), nr 6429. Oryginalna pieczęć, odciśnięta 

w naturalnym wosku, przy dokumencie w Archiwum Państwowym Miasta Wroc

ławia i Województwa Wrocławskiego (dalej AP Wrocław), Arch. Schaffgotschów. 

s 1281 r. - Hyrzberc (reg. 1667), 1288 r. - Hyrsberg (reg. 2060), 1289 r. - Hirc

berc (reg. 2097), 1291 r. (castro Hirschberg?), 1299 r. - Hirzberc, Hyrcberc, 1305 r. -

Hyrzberc, Hyrspergk (Liber fundationis ep. Vrat., nr 284a, 98a). 
4 Podobnie pisane końcówki nazw na najstarszych pieczęciach Lwówka (LEV

VENBERC) i Zielonej Góry ( ... ERC = Gruenberg), por. O. H u  p p, Wappen u. Sie

gel d. deutschen Staedte, z. 2, Ę'rankfurt a. Main 1898, s. 85, 78. 
5 Reg. śląskie: 1288 r. - Hirzberch (nr 207), 1309 r. - Hirzberch, Hirschberg, 

1312 r. - Hyrzberch, Hyrzberg, 1316 r. - Hirsberch, 1318 r. - Hirzberch, Herz-
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i na pieczęciach miejscowości o podobnym brzmieniu każe datę sporzą

dzenia tłoku cofnąć co najmniej do drugiego dziesiątka lat XIV w. 6 Za 

najstarszą uchodziła dotychczas pieczęć, której pierwszy egzemplarz da

tuje się obecnie z 1403 r., inne zaś przetrwały przy dokumentach z około 

połowy XV w., najpóźniej z 1455 r. 7 Okazy spoza granicy wzmiankowa

nych lat nie zostały dotąd ujawnione. Bez wątpienia jednak tłok pieczęci 

(śr. 48 mm) jest również XIV-wieczny, nie tak wczesny jednak, jak to 

przyjmowali badacze. W polu pieczęci widnieje znowu w prawym profilu 

figura stojącego bez ruchu jelenia o silnie rozwiniętym porożu, odrzuco

nym w tył. Zwierzę trzymające w pysku długą, we floresy skręconą witkę 

z trójliściem (słabo widoczna) umieszczone zostało na płaskorzeźbowo po

traktowanym, płaskim i symetrycznym jakby podmurowaniu, u którego 

spodu zaznaczają się dwa rzędy kamieni. Na wierzchu tej bryły zaryso

wuje się jakby szczyt krzyża (kawalerskiego) bądź trójlistna roślina o for

mach krzyża. Podmurowanie to nie przypomina naturalnego wierzchołka 

wzgórza z pieczęci pierwszej, wygląda raczej na płaski szczyt jakiejś 

_budowli, choć z uwagi na nazwę miasta i poprzednie wizerunki będzie 

chyba nadal wzgórzem 8
. Gotycki, majuskulny napis w otoku posiada zno

wu błędne brzmienie: + S'BUR/IE/NSIUM DE : . HIRSBERG ::, a w 

porównaniu z najstarszą pieczątką podobnego typu element obrazowy 
zdradza tutaj sposobniejszą rękę rzemieślniczą, co widoczne jest także 

w poprawnym rozmieszczeniu napisu otokowego. Jako czas powstania 
tłoku pieczęci należałoby tu przyjąć lata po 1340 r. 9, po prawdopodob

nym wycofaniu najstarszej pieczęci podobnego typu. 

Okres 1341-1348 stał pod znakiem szybkiego i wszechstronnego roz

woju gospodarki miasta, jej uprzywilejowań ze strony Piastów, które 

osiągnęły szczytowe nasilenie w nadaniu czy też rozszerzeniu praw hand

lowych na szeroki dystrykt (prawo Weichbildu). Do sukcesu tego doszło 

w 1348 r. i z tą datą bodaj należy bezpośrednio łączyć powstanie następ

nego tłoku pieczętnego o charakterze wyraźnie reprezentacyjnym, zna

nego dotąd w dwóch egzemplarzach oryginalnych odcisków z 1353 

berg (!) Herzbergk ( !) Liber fundactionis ep. Vra., s. 137, nr 01 ). Na drugiej z kolei 
pieczęci Lwówka brzmienie nazwy posiada również podobną końcówkę (LEWEN
BERCH). Por. H u p  p, op cit., s. 85. 

G Opis według Hu p p  a, op. cit., s. 79, który nie znał opisanej na wstępie ni
niejszego opracowania pieczęci z 1340 r., kładąc chronologię tłoku sekretnego jako 
trzecią i ostatnią w kolejności zabytków jeleniogórskiej sfragistyki z XIV w. 

7 Okazy z lat 1448, 1454, 1455 w AP Wrocław, Oddział Jelenia Góra u doku
mentów nr 114, 127, 129. 

s Przyjmuję tu odmienne od poglądu Engla zapatrywania Hu p p  a, op. cit.,

s. 79, pod Hirschberg, przyp. 2.
9 Hu p p, op. cit., s. 79 - tłok tej pieczęci uważa się za najstarszy, datując 

go na ok. 1300 r. 
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i 1369 r.10 Ten wyjątkowo duży okaz miejscowej sfragistyki (śr. 65 mm) 

ukazuje, jak na poprzedniej pieczęci, jelenia zwróconego w prawo (nie

ruchomy), sięgającego pyskiem ku esowato wyginan€j, rozgałęzionej i ob

ficie uliścionej trójlistkami wici. Podobną wić umieszczono symetrycznie 

poza zwierzęciem, które stoi na porosłej obfitą roślinnością ('krzyżykowe 

trójliście) kamienistej skale: pole pieczęci damascenowane jest rzucikami 

trój- i czwórlistków (przypominają w części krzyżyki). Realistyczny cha

rakter wzgórza podkreślony został drobną, nie podpadającą wzrokowi, 

lecz wyraźną podobizną ptaszka wśród brył skalnych. W majuskulnej 

legendzie otoku ·czytamy: + SIGILLUM : BURGENSIUM : DE : HI1RS

BERG: Piękne i ozddbne wykonanie wszystkich szczegółów rzeźby obok 

wielkości pieczęci świadczy najlepiej o wyjątkowej roli, do jakiej była 

ona przeznaczona w kancelarii miasta. Oba wymienione jej odciski do

chowały się w odległych archiwach Pragi i Wiednia 11, dokąd dotarły 

w związku z rozwijającymi się stosunkami i kontaktami Jeleniej Góry. 

Dalsze wnioski nasuwa porównanie tej pieczęci z poprzednio opisaną: 

obydwa jelenie mają taki sam walcowaty 'kształt tułowia, co uprawdo

podobnia wyjśc�e obu tłoków z jednego warsztatu rytowniczego w nie

wielkim odstępie kilku lat. Trzy ostatnio opisywan€ tłoki tworzyły ze

spół, jaki często bywał używany w kancelariach miast średniowiecza, 

mianowicie pieczęci specjalnej, czyli sekretnej, mniejszej i większej -

reprezentacyjnej. Sporządzenie trzech takich tłoków pieczętnych w krót

kim odstępie czasu nie było rzeczą wówczas tanią i fakt ten świadczy 

dowodnie o rozwoju potrzeb kancelaryjnych w związku ze wzrostem za
możności i znaczenia miasta oraz przodując€go w nim patrycjatu. Nieusta

jący i później rozwój sił gospodarczych doprowadził niebawem do zmian 

egzekutywia dziedzicznego wójta. Miasto wykupiło ten o wielkim dlań 

znaczeniu urząd, gdyż w 1376 r. burmistrz w otoczeniu ławników jako 

wójt rozstrzyga sporne sprawy. 

Pieczęć sądowa ławników miejskich z 1388 r. ukazuje w swym polu 

(śr. 30 mm) jako godło parę złączonych rogów jelenich 12. Przypuszcza1nie

ona właśnie musiała uwierzytelniać akt sądowy z 1376 r., pozostawiwszy 

po sobie ślad nacięć na pergaminie 13. Sądownictwo wyższe w sprawach 

10 Hu p p, loc. cit., w opisie szczegółów nieco się różni. Fotokopia u M. Ha i

s i g a, Bolesław Podczaszyński - sfragistyk i archeolog, Wrocław 1952, Bibl. Arch. 

3, tabl. III/13. 
11 Hu p p, op. cit., s. 79. 
12 AP Wrocław, Oddział Jelenia Góra, dok. nr 30. Legenda otokowa w maju

skule gotyckiej ma brzmienie: + S SCHAB INOR CIVIT ATIS HIRSBG. Inne od

ciski tej pieczęci spotyka się wśród dokumentów pergaminowych w Archiwum 

.Jeleniej Góry do 1580 r. (dok. nr 615). 
13 Tamże, dok. nr 21. 
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karnych na miasto i okręg (dystrykt) wykupiło miasto ostatecznie 

w 1439 r., posiadając jednak część tych uprawnień co najmniej już 

w 1416 r. Z tej właśnie daty zachował się pierwszy egzemplarz pieczęci 
ławników sądu prowincjonalnego, przedstawiający w polu (śr. 34 mm) 

łeb z szyją jelenia (w lewo), a poza nim z tyłu krętą wić i rozrzucone 
w polu czwórlistki (krzyżyki?). Otokowy napis, silnie już gotyzowany, 

ale jeszcze majuskulny: + S'SCHABINOR P.VINC. IN. HIRS BG u, 

świadczyłby jednak o XIV-wiecznym pochodzeniu tłoka, którego powsta

nie datować chyba należy na lata 1382/83, kiedy to po raz pierwszy spo

tykamy ślady tylko jednej nowej pieczęci w kancelarii miasta, nazywa

nej w dokumentach „pieczęcią sekretną", rzadziej - ,,miejską" po pro

stu 15. Najdawniejszy jej okaz z 1472 r. (śr. 42 mm) zawiera w środku 

pola długorogiego jelenia w prawo kroczącego ( !) i sięgającego ku uliścio

nej łodydze. Silnie zniekształcona nadmierną gotyzacją rzeźba, poza tym 
dość prymitywna, ukazuje pod jeleniem szereg brył skalnych ze śladami 
roślinności. Pieczęć ta występuje w dokumentach często aż do 1510 r.1s 

Znacznie obficiej upamiętnił się XVI w., przekazując kilka odmian 
pieczęci z godłami. Jeszcze bywał w użyciu kancelarii tłok XVI-wieczny, 

a już wprowadziło miasto dwa nowe. W 1502 r. pojawia się pierwszy 
odcisk beznapisowego „sekretu", zwanego też w dokumentach „pieczęcią 

miejską", przedstawiający w polu (śr. 22 m.) jelenia w biegu po trzech 
trawiastych pagórkach (rozplanowana wklęsło wzdłuż otoku), jak zwykle 
w prawo 17• Rzeźba wykazuje sprawną rękę i artystyc2lne uzdolnienia 
majstra renesansu, który też najpewniej rytował tłok współczesnej więk
szej (38 mm) pieczęci z 1503 r., tym razem napisowej: +SIGILLUM: CI
VITATIS: HIRSBERGK: Wyobrażona tu treść jest prawie odbiciem ma
łego „sekretu". Dalsze jej egzemplarze występują aż do 1593 r. 1s Pew
ną nowość z dziedziny heraldycznej wprowadziła nowa i właściwa pie
częć sekretna (śr. 27 mm) tej epoki, na której jeleń kroczący po wzgó
rzach po raz pierwszy wystąpi na tarczy 19• Na schyłku stulecia powstały 

14 Tamże, dok. nr 65. U Huppa (loc. cit.) mylny częściowo odczyt brzmi:

S. SCHABINORU. CURIE. IN HIR. ..
1� Por. dokumenty nr 26, 27 w AP Wrocław, Oddział Jelenia Góra.
iG Napis minuskulny, gotycki: ,,sigillum civitatis hirsborgk". Liczne okazy przy 

dokumentach w Archiwum Jeleniej Góry - pierwszy przy nr 192, ostatni przy 

nr 387. H u  p p, loc. cit., datuje pieczęć na początek XV w. 
11 Egzemplarze pieczęci: z lat 1502 (AP Wrocław, Archiwum Schaffgotschów), 

z 1511 i 1561 (tamże, Oddział Jelenia Góra, nr 394, 572). 

is Oryginalne pieczęcie z lat 1503 ( !), 1520, 1550 bądź w opisach pod r. 1585, 

1587 w AP Wrocław, Oddział Jelenia Góra, dok. nr 347, 431, 537, 617, !H8; z lat 

1565, 1593 - AP Wrocław, Archiwum Schaffgotschów. Huppowi pieczęć nie znana. 
i9 Opisuje H u  p p, loc. cit. Napis uszkodzony ma brzmienie: SECRETUM!!! 

... IS HIR. .. ENSIS. 
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nowe tłoki pieczęci obu sądów, wzorowane zresztą dość wiernie pod 
względem wyo'brażeniowym na swych poprzednikach z XIV w. Ławni

cza miejska, z parą rogów jelenich na późnorenesansowej tarczy (śr. 
30 mm), zjawiła się dowodnie między 1580 a 1589 r., przy czym pierw
sza data Jest terminem ostatniego dziś wystąpienia analogicznej pieczęci 
średniowiecza, a ostatni rok przynosi pierwszy odcisk nowego tłoku 20. 

Egzemplarze tej pieczęci w latach 1610 i 1622 występują na czerwonym 
wosku (!) 21. Odciski nowej pieczęci (39 mm) ławników sądu wyższego, 
datują,ce się z lat 1608-1609 22, ujmują w polu: łeb jelenia zwrócony
w prawo, przedzielający datę 15/73; w otoku obrzeżonym łańcuszkiem 
girlandy napis: SIGILL::, SCABINORUM:. CURIAE: IN: HIRSBERG. 
Data na pieczęci wiązać się może z okolicznością sporządzenia tłoka, 
gdyż sądząc po cechach rzeźby odpowiada on równie dobrze schyłkowi 
XVI w. 23 Dalsze typy ogólnomiejskrch tłoków pieczętnych znane bądź 
z dochowanych oryginałów, bądź w postaci odcisków pieczętnych z pew
nymi odchyleniami w szczegółach przedstawiają jeleniogórski herb w po
staci takiej, w jakiej widoczny bywa na miejskich tramwajach. 

Teraz z �olei zagadnienie sprowadza się do szczegółowej analizy sa
mego godła. Pierwszym problemem, który się nasuwa, to pytanie, kiedy 
się ono pojawiło w takim końcowym, przypominającym herb szlachecki 
ujęciu? W her·barzu miast śląskich Saurmy z treści artykułu traktujące
go o pieczęciach i herbie Jeleniej Góry wynika, że autor znał tego rodza
ju pieczęć nawet z 1560 r. (?) 24 Pomija tę kwestię milczeniem następca 
Saurmy na polu badań sfragistyki i heraldyki miast śląskich, O. Hupp, 
wiążąc opis pierwszej tego typu pieczęci bez podania ściślejszej daty wy
stąpienia z 1599 r. - datą dyplomu cesarza Rudolfa II, nadającego czy 
też potwierdzającego Jeleniej Górze herb. Dokument taki, a ściślej mó-

20 Brzmienie legendy: SIGIL - SCABINOR (HIRSBERGENSIUM. AP Wrocław, 
Oddział Jelenia Góra, dok. nr 615, 619. Huppowi (op. cit., s. 78) pieczęć nie znana. 

21 AP Wrocław, Oddział Jelenia Góra: dok. nr 628, 635 (!), 636. 
22 Pieczęć dotychczas nie notowana. AP Wrocław, Arch. Schaffgotschów, nr 

XIV/3a, 3b. 
23 Zbiory Gabinetu Sfragistycznego Muzeum Sląskiego we Wrocławiu przecho

wują oryginalny tłok mosiężny innej pieczęci tegoż sądu, o identycznym wizerun

ku - głowy jelenia, z dodatki'em krzyżyka pod nią. Odciski jego znane były wi
docznie Huppowi (op. cit., s. 79), który jednak ich dat nie wymienia (przypuszczalnie 
XVII w.). W opisie legendy czytamy: SIGILI. CURIAE PROVINC. HIRSCHBER
GENSIS. 

24 H. S a u r  ma, Wappenbuch d. schles. Staedte u Staedtel, Berlin 1870, s. 114: 

„Der erste Siegelabdruck mit dem neuen Wappen findet sich von 1560". Tenże 
na tabl. I'V daje reprodukcje trzeciej z kolei pieczęci jeleniogórskiej z XIV w., 

dwóch pieczęci sądowych z tego okresu oraz pieczęci z XV w. D. S c h u c h, Das 

Wappen d. Stadt Hirschberg in Schlesien (Der Wanderer i. Riesengebirge, XII, 

t892, s. 37-39), cytuje za Saurmą pieczęć herbową z daty 1560 r. Napis pieczęci wg 
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wiąc jego częsc, faktycznie istnieje do czasów dbecnych 2s i na schyłku 
XIX w. w czasach Huppa nie budził żadnych zastrzeżeń. Specjalne jed
nak 'badania przeprowadzone w 1937 r. na terenie archiwów Wiednia 
stwierdziły ponad wszelką wątpliwość, iż rzeczony dokument jest noto
rycznym fa1'syfikatem, na co wskazuje szereg znamion kancelaryjnych 26. 

Wiedział już o tym M. Goe'bel jako ówczesny archiwariusz miejski w Je
leniej Górze, zajmujący się w tym czasie z ramienia władz miejscowych 
sprawą dokumentu i zagadnieniami herbu -miasta 27

• W swoim artykule 
omawiającym tę kwestię przyjmował on 1629 r. jako początkowy termin 
wystąpienia nowego herbu miejskiego na pieczęci. Jako archiwariusz nie
wątpliwie był dobrze zorientowany w zasobach akt miejscowych, trudno 
też podawać w wątpliwość ustailoną przezeń datę. Wskazówki jednak 
żadnej nie pozostawił, gdzie by się odnośna pieczęć znajdowała. Trzeba 
tu w uzupełnieniu dodać, że poszukiwania przeprowadzane w związku 
z niniejszym opracowaniem wyka·zały istnienie pieczęci większej (maius) 
z udostojnionym na wzór herbu szlacheckiego godłem na dokumencie 
z 1634 r. 2s, co zresżtą nie umniejsza wiarygodności informacji Goebla. 
Wnioskował on, że dokonaniu fałszerstwa dokumentu przez miasto sprzy
jał okres wojny trzydziestoletniej z tragicznym dla Jeleniej Góry 1640 r., 
w którym miasto zostało prawie całkiem S"palone, a wysiedlona ·ludność 
stopniała do kilku rodzin. Wypadki te ułatwiły nieco późniejsze w dacie 
.fałszerstwo, którego dokonano po 1640 r., antydatując dokument, ma
jący dla miasta stanowić podstawę prawną użytkowanego już wcześniej 
herbu. Tak by się przedstawiał tok rozumowania Goebla, z którym w za
sadzie trzeba się zgodzić. ·Przedstawił on poza tym własną hipotezę doty
czącą również genezy herbowego godła jeleniogórskiego, o czym mowa 
będzie w ciągu dalszym. Negatywne wyniki ekspertyzy naukowej 
w sprawie rzekomego dokumentu cesarza Rudolfa II nie przeszkodziły 
ówczesnym władzom miasta w staraniach o urzędowe zatwierdzenie 

Saurmy i Schucha brzmiał: SIGILUM. CIVITATIS. I-IIRS (CH) BERGENSIS, a na
tomiast odpowiada on bardziej legendzie na pieczęci opisanej przez Huppa (ioc. cit.) 

w nawiązaniu do 1599 r. 
25 H u  p p, loc. cit.; AP Wrocław, Oddział J_elenia Góra, dok. nr 624. 
26 Skoroszyt akt kancelarii Archiwum Jeleniej Góry, sygn. 6/1945-46, m. in. 

dotyczący sprawy herbu Jeleniej Góry, w szczególności pisemna ekspertyza HoI
u. Staatsarchiv w Wiedniu z datą 16 VII 1937 r. 

27 M. G o  e b e  1, Ein Stadtwappen erzaehU Geschichte, 650 Jahre Stadt Hirsch

t,erg (Sonder Jubilaeumsausgabe d. Beobachter i. !ser- u. Riesengebirge, 6 VII 
1938). Tamże fotokopie czterech pieczęci średniowiecznych z XIV-XiV w. reprodu
kowanych już u Saurmy. 

2s AP Wrocław, Archiwum Jelenia Góra, fascykuł akt działu XIX/1. Pieczęć 
większa (maius) znana Huppowi (op. cit., s. 79). Tamże odciski pieczęci innej z dat 
późniejszych, o mniejszej średnicy, lecz zniekształcone. 
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praw do wspomnianego herbu. Centralne organy zatwierdziły miastu do 

użytkowania upragniony her'b. Jak wyglądała przy tym oficjalna argu

mentacja: oto trzywiekowym użytkowaniem herbu (ok. 1629 r.) miasto 

„wysiedziało" sobie wystarczającą tradycję dla podtrzymania i ustalenia 

nadal jego istnienia 29
. Wyraźnie nacjonalistyczne przesłanki tej argu

mentacji przesądziły sprawę herbu miasta w latach 1937/1938 wbrew 

hrstorycznej prawdzie. 

Przedstawiliśmy powyżej zarys rozwojowy godła miejskiego na pie

częciach od jego zarania, prawdopodobnie w XIII w. Zgromadzony ma

teriał pozwala bezspornie ustalić zasadniczy i niezmienny temat godła. 

Jest to figura jelenia. Tylko na pieczęciach sądowych XIV w. i analo

gicznych typach z XVI w., wzorowanych zresztą na zabytkach średnio

wiecza, użytkowaną treść ograniczono do samych rogów na pieczęciach 

ławników miejskich, a do całej głowy 71wierza - na pieczęciach sądu 

wyż·szego. W dziedzinie godeł miejskich dość powszechne bywają wy

padki, że pieczęcie organów sądownictwa zawierały bądź odmienną cał

kiem treść obrazową, bądź to posługiwały się wprawdzie godłem ogólno

miejskim, uszczuplały jednak w jakiś sposób jego treść. Obyczaj taki 

posiadał swoje realne uzasadnienie. Sądownictwo nie reprezentowało 

pełni władz miasta, a posiadając tylko część specjalną agend, nie było 

uprawnione na pieczęciach do ·pełnego symbolu miejskiego, lecz tylko do 

jego części ao. W wypadku Jeleniej Góry sąd miejski o mniejszym zasięgu 

uprawnień używał jako godła samych rogów jelenia. Wyższy sąd wyro

kujący w sprawach ważniejszych, obejmujący poza tym działalnością 
szerszy dystrykt poza obrębem samego miasta, całą głową jelenia obra
zował zwiększone swoje kompetencje. Tego rodzaju ograniczenia symbo

liki miasta znalazły w Jeleniej Górze przy'kładowe rozwiązanie. Rogi 

jelenia, jego głowa na pieczęciach sądowych nie tworzą jakiegoś nowego, 
odrębnego godła, lecz są fragmentem (uszczupleniem) pełnego symbolu 

miejskiego. Ogólnomiejskie pieczęcie lokalne wszystkich typów i czasów 

wykazują z reguły ten sam wizerunek. Pod tym względem Jelenia Góra 

daje przykład nieczęsty stosunkowo wielowiekowej niezmienności swo

jego godła. Drugi, równie zasadniczy element składowy godła - to 

wzgórze, na którym umieszczono zwierzę. W jednym wypadku, na pie

częci XIV w. z jakichś względów zarchitektonizowano je w kształcie, 

a w XVI w. ellement ten został zwielokrotniony do trzech pagórków, 

29 Go e be 1, loc. cit., oraz akta kancelarii Archiwum Jeleniej Góry, por. wyż.
przyp. 26. 

so Por. H a  i s i g, Herb miasta Wrocławia ... , s. 161; M. Gu m o w s  k i, Pieczęcie
śląskie do końca XIV w. (Historia Sląska, PAU, t. III, Kraków 1936, s. 367), nie
właściwie traktuje wizerunki z pieczęci sądowych Jeleniej Góry jako szczebel roz

woju zasadniczego godła miejskiego. 

4 - Sobótka l/75 
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niemniej jednak założenie tematyczne pozostało nie zmienione. Związanie 
tych dwóch składników - jelenia i wzgórza - w jedną całość stworzyło 
w rezultacie tak często stosowane w miastach godło mówiące, w którym 
dobrany z rozmysłem wizerunek obrazował nazwę miasta. Raz wprowa
dzona tematyka utrzymywała się zasadniczo bez zmian, ale uzupełnia
jące szczegóły ulegały ciągłym przeróbkom. 

Na najstarszej pieczęci, zaczepiającej prawdopodobnie o XIII w., w pys
ku jelenia tkwi gałązka (wić) o trzech żołędziach. Na pieczęci drugiej nie 
ma żołędzi w tym samym miejscu, być może zastąpił je liść (?). Z kolei 
widzimy na tym miejscu długą wić z trójlistkiem, która ostatecznie na 
czwartej pieczęci z 1353 r. przeniesiona zostanie na wzgórze przed i poza 
jelenia. W XV w. pojedyncza, uliściona łodyga tkwi na wzgórzu przed je
leniem, który po nią sięga. Czy można by takim szczegółom przypisywać 
jakieś szczególne znaczenie symboliczne? Zazwyczaj w podobnych wy
padkach mówi się o dekoracyjnych motywach zastosowanych z wyboru 
rytownika tłoku. Czy to jest jednak słuszne? Analizując symbolikę na 
pieczęciach miast śląskich, nie sposób nie dostrzec częstego zjawiska 
łączenia się w godle znaku czysto miejskiego, rozpoznawczego z ja
kimś elementem sym•boliki nadrzędnej, szerszego zakresu, jak orzeł 
śląski w całości lub we fragmencie, innym razem hełm księcia czy postać 
tegoż w bramie bądź koło murów, kiedy indziej znowu herb prywatnego 
posiadacza miasta. Takimi prostymi środkami ograniczono wartość sym
boliki godła miejskiego, wykazując w sposób obrazowy prawne uzależ
nienie władz miasta. Zna takie wypadki heraldyka wielu miast śląskich, 
wśród nich Zagania, Szprotawy, Bytomia Odrzańskiego, Ścinawy, Środy, 
Opola. Zbliżony do jeleniogórskiego będzie przykład Mużakowa na Łu
życach. Tamtejsze godło: nagi człowiek (muż) w przepasce na biodrach 
trzyma w dłoni róg jeleni, wzięty z herbu właścicieli miasta st. Całkiem 
już bliskich strukturze i charakterowi godła jeleniogórskiego podobień
stw dostarcza odległe Pomorze, gdzie najczęstszy symbol miasta - gryf 
z książęcego herbu - zjawia się na pieczęciach w połączeniu z lokalnym 
znakiem rozpoznawczym. Ma to miejsce w XII-XIV w. w Gryficach, 
Trzebiatowie, Wolinie s2. O ile nawet na plan pierwszy wysuwało się 
w godle wyobrażenie symbolizujące samo miasto: w Strzałkowie np. 
okręt, w Dyminku - mur miejski, uzupełniać go będzie szczegół z daw
nej tradycji terytorialno-administracyjnej, znany niejednokrotnie ze star
szej znacznie numizmatyki (w Strzałkowie - strzała) 33

• Do takiej właś
nie kategorii znaków uszczuplających symbolikę lokalną (regionalną) godła 

s1 H u p p, op. cit., s. 86. 

32 Tamże, s. 10, 14, 15. 

33 Tamże, s. 8, 22. 
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zaliczyć wypada w Jeleniej Górze ową pierwotną gałązkę z trzema żołę
dziami, niesioną przez jelenia na najstarszej pieczęci miasta, bądź póź
niejsze jej przeróbki na liść czy wicie liściaste, a nawet florystyczne mo
tywy rozsypane w polu pieczętnym. Na dochowanym fragmencie XV
wiecznej bramy miejskiej (Zamkowa) w Jeleniej Górze widnieje do 
dzisiaj nad wnę'ką gotyckiego wykuszu kuty w kamieniu 'liść dębowy. 
To by też mogło mówić o jakimś symbolicznym znaczeniu elementów 
drzewa dębowego dla miasta. Najprawdopodobniej mamy tu do czynie
nia ze starym godłem typu terytorialno-wojskowego, co by nam jeszcze 
potwierdzała obecność pniaków z 'liśćmi, gałęzi dębu lub żołędzi na są
dowych pieczęciach Chojnowa, Bołkowa i Niemczy 34, miast, które 
w swoim czasie wraz z Jelenią Górą wchodziły w skład księstwa jawor
ska-świdnickiego bądź legnickiego. A przecież 'Sądownictyvo pozostawało 
zrazu w rękach wójtów dziedzicznych, reprezentujących na tym odcinku 
władzę książęcą. Godło na jedynej' pieczęci XV w. przedstawia również 
jelenia sięgającego ku uliścionej gałęzi, podobnie jak to czyni jeleń w po
łowie XIV w. I w takim ujęciu należy chyba widzieć w obrazowy sposób 
ukazane ograniczenie faktycznej władzy miasta, jakkolwiek w mniej
szym już rozmiarze niż na pieczęciach poprzedniej doby, skoro ten znak 
oderwano od postaci jelenia. Od połowy XIV w. sz-ereg cennych nadań 
dla miasta w znacznym stopniu uszczupliło władzę księcia: zatwierdzenie 
roZJszerzonego dystryktu miejskiego, wykupienie sądownictwa - to naj
ważniejsze osiągnięcia. Wyraźniej jeszcze •podkreśla się swoista symboli
ka uliścionej wici (która też występuje na średniowiecznej pieczęci sądu 
wyższego) na dwóch pierwszych pieczęciach XVI w., które 211ikwidowały 
całkiem ów szczegół (!), ukazując samotnego jelenia na lekko utrawio
nym trójwzgórzu. Tłoki obu tych pieczęci powstały bowiem bezpośrednio 
po uzyskaniu w 1502 r. przez miasto nowej, nader ważnej koncesji: pra
wa n i e  k o n t r  o lo w a n e g o  wyboru rady. Ostatni objaw bezpo
średniej ingerencji czynnika państwowego zniknął, usunięto więc czym 
prędzej widomy ślad owej zależności, obrazowanej liściastą wicią. Jak 
dalece i ściśle wiązały się zmienne często elementy godeł na pieczęciach 
miejskich z faktami i zjawiskami zachodzącymi w rozwoju samorządów, 
obserwować można przykładowo w Ziębicach na Śląsku. Skoro w ostat
niej ćwierci XV w. cofnięto miastu stary, XIV-wieczny przywilej nie 
ograniczonej niczym ,swobody w wyborze rady, na pieczęci pojawiła się 
tarcza z orłem śląskim obok dotychczasowego godła 35, wymowny sym'bol 
uszczuplenia praw na rzecz zwierzchności. 

34 Tamże, s. 79 - Chojnów XIV, XV w.; s. 74 - Bolków, dwie pieczęcie

XVII w.; s. 65 - Niemcza, XV w. 

35 Por. Hu pp, op. cit., s. 64 - pieczęć XV w. 
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W podo'bny sposób rozpatrzmy z kolei drugi składowy element godła 

jeleniogórskiego - górę. Na dwóch pierwszych pieczęciach XIII i po

-czątków XIV w. ·pozbawio�a jest ona wszelkich ozdób, po prostu skaliste 

wzgórze. Trzecia pieczęć - to wzgórze, nie wiadomo z jakich względów, 

ale też chyba nieprzypadkowo, przedstawiła w postaci zarchitektonizo

wanej, dodawszy u szczytu krzyż czy też roślinę w formie krzyża. Repre

zentacyjny tło'k z połowy XIV w. traktuje wzgórze bardziej realistycznie: 

poszerzywszy jego przestrzeń, zaznaczając pojedyncze bryły skalne, zna

cząc bogatą roślinność trójlistkami przypominającymi znowu 'krzyżyki, 

wprowadzonymi ta'kże na pole pieczęci; dodano podobiznę ptaszka, 

a przed i za jeleniem zjawiły się - omówione poprzednio - krzewiaste 

wici. W pobliskiej Złotoryi najstarsza pieczęć średniowiecza zawiera po

dobnie potraktowany pejzaż z różnorodną roślinnością i nawet zadrze

wiony 36. Zbliżone elementy pozornego naturalizmu wprowadza i pieczęć 
miasta Ziębic z 1344 r. 37, w którym to roku miasto osiągnęło znaczny 

stopień rozwoju administracyjno-terytorialnego i pełnię praw w wyborze 
władz. 

Należy tu dodać nawiasowo, że zazwyczaj tego typu akcesoria na pie
częciach poczytywano za dekorację ściśle artystyczną, bez specjalnego 
znaczenia dla heraldyki. Zjawiska wzbogacania się treści obrazowej godła 

o uboczne szczegóły, obserwowane jednak od strony ich chronologii, a ze
stawione porównawczo ze współczesnymi faktami z dziejów miasta, mają
wszakże inną nieco wymowę. Rola przypadku zdaje się tutaj ustępować
miejsca autentyzmowi heraldycznej symboliki średniowiecza. W XII
XIV w. godła miejskie nie są zazwyczaj jeszcze herbami w ścisłym zna
czeniu tego słowa (brak im podstawy prawnej, a także cech zewnę
trznych, np. tarczy), lecz raczej heraldycznymi symbolami. Kształtując
swe godło, miasto operuje swoistym językiem symboliki, szu'kając ciągle

nowych rozwiązań dla najtrafniejszego ujęcia rzeczywistych sytuacji

prawnych i terytoria'lno-politycznych.· Ponadto średniowiecze lubowało

się w stosowaniu symboliki we wszystkich niemal dziedzinach życia,
przedstawiając chętnie realne wydarzenia obrazowymi, lecz zrozumia

łymi przy tym łatwo skrótami. Stopniowe wzbogacanie się godła jelenio
górskiego od połowy XIV w. we florystyczne szczegóły lub inne akceso
ria, jak krzyż (ponawia się w różnych postaciach na pieczęciach), ptak,

idzie w parze z równoczesnym szybkim rozwojem i usamodzielnianiem

się miasta. Czyż rozwój symboliki obrazowej nie jest więc wiernym od

biciem dokonujących się przemian w stosunkach gospodarczych i poli

tycznych? Do połowy XIV w. wprowadzono co najmniej cztery tłoki

3G Por. fotokopia u Gum owskiego, op. cit., tabl. 

a7 Hu pp, op. cit., s. 64. 
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pieczętne, a każdy różnił się szczegółami godła od poprzedniego. Te czę
ste zmiany tłoków to niekoniecznie samo tylko następstwo zwiększonych 
potrze'b miejskich kancelarii, ale - w pierwszym rzędzie - wynik 
otrzymanych uprawnień i przywilejów, których wzrost wymagał - jak 
się zdaje - zastosowania innej, zmienionej symboltki w godle. Musiało 
się ono nieustannie aktualizować, by dać rzeczywisty wyraz bieżącej 
sytuacji i stanowisku w rozwoju mi1i:sta. Każda nowa pieczęć wzbogaca
jąca jakimś nowym szczegółem pierwotnie skromną treść miejskiego go
dła ukazywała na płaszczyźnie heraldyki realne okoliczności i fakty 
w rozwoju samorządu lub gospodarki miasta: poszerzanie zasięgu tery
torialnego w dystrykcie, usamodzielnianie się itp. zjawiska. Coraz buj
niejsza roślinność wzgórza, krzyżyk na nim czy figurka ptaka wśród skał 
na czwartej pieczęci Jeleniej Góry jakże łatwo mogły być właśnie sym
bolicznymi śladami powiększania się dystryktu. Ostatnia z XIV-wiecz
nych pieczęci, pod względem wielkości najznaczniejsza, najbogaciej roz
wija temat krajobrazowy i florystyczno-dekoracyjny w godle. A sama 
powstać musiała około 1348 r. (występuje 1353), kiedy miasto otrzymało 
cenny przywilej szerokiego dystryktu. Toteż godło stawało się symbolem 
nie tyrko miasta w ciasnym terytorialnie pojęciu, ale i całego dystryktu, 
uzależnionego administracyjnie od władz miejskich. Nieco skromniejszy 
jest krajobrazowy element na pieczęci XV-wiecznej. Rozwój miasta te
rytorialny i administracyjny po osiągnięciu zasadniczych sukcesów 
w XIV w. w następnym stuleciu postępował naprzód, ale już bez tego 
żywiołowego pędu, drogą wolniejszej ewolucji. A ·zatem i jedyna pieczęć 
tego okresu nie wymagała - zdaje się - zmian symboliki. Charakterys
tyczne jest dJla całej sfragistyki miast śląskich, że pieczęcie XIV w. by
wają znacznie liczniejsze, zwłaszcza miast większych, od pieczęci następ
nego stulecia 3&, gdyż właśnie w okresie początkowym, za Piastów, rozra
stał się na Śląsku najszybciej potencjał gospodarczy miejskich ośrodków. 

Drugim okresem ponownego nasilenia się rozwoju gospodarczego 
miast śląskich są czasy odrodzenia i reformacji. Na znowu obfitszych pie
częciach Je1leniej Góry obserwujemy w XVI w. dalsze nowości w sposo
bie przedstawienia godła. Przede wszystkim zaznacza się wyraźnie dąż
ność do heraldycznej stylizacji wizerunku na sposób herbowy, a zarazem 
do jego stabilizacji w takiej właśnie formie. Znikł nadmiar szczegółów 
realistycznych, godło nabiera cech klasycyzmu, co zresztą w części jest 
wynikiem stylowych, artystycznych prądów w rzemiośle rytowniczym. 
Ale są w tym także i następstwa reguł oraz przepisów. jakie w tym cza
sie schematyzowały już od dawna heraldykę feudalną, która z tej racji 
stawała się dla miast skarbnicą heraldycznych wzorów. Dwie pieczęcie 

38 Około 123 pieczęciom XIV w. przeciwstawia się na Śląsku Dolnym mniej 

więcej 70 pieczęci x,v w. Zestawiono wg H u pp a, o.c. 
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z początków XVI w. zamiast jednego wzgórza z realistycznymi, a zara
zem i symbolicznymi cechami flory i fauny ukazują w godle trzy nagie 
prawie bryły skalne. Na pieczęciach tych nadzwyczaj wyraźnie podkreś
lono ruchliwość zwierzęcia, zapoczątkowaną wyjątkowo na „sekrecie" 
XIV w. i powtórzoną dopiero w XV w. Niewątpliwie w sposobie ujęcia 
obrazu przebijają właściwości techniczno-stylowe doby odrodzenia. 
Z drugiej jednak strony treść wyobrażenia dobrze ilustruje dalszy roz
wój realiów historycznych w Jeleniej Górze. Wyżej już omówiliśmy wagę 
1502 r. dla miasta, w którym otrzymało ono pełną, niczym nie skrępowa
ną swobodę w decydowaniu o swym samorządzie. Niektóre z dotychcza
sowych akcesoriów symboliki wykorzystywanych w godle stały się prze
to zbyteczne, przede wszystkim znak liścia czy wici, świadczący prawdo
podobnie o ograniczeniu swobód miasta. 

Dalszym przejawem sukcesów samorządu, równocześnie nowym świa
dectwem postępującej stylizacji heraldycznej godła będzie położenie go 
na tarczę i upodobnienie przez to do herbu rodowego. Zjawisko to wy
stępuje zarówno na „sekrecie", jak i na pieczęci ławników miasta z ostat

niej ćwierci XVI w. Występowanie tarcz w godłach napieczętnych miast 
śląskich bywa przed XVI w. nader rzadkie, o ile nie miało miejsca urzę
dowe nadanie herbu. W XVI w. zwyczaj ten się znacznie upowszechnił. 
Wyliczyć tu można spory poczet miast z Ziębicami, Środą, Oławą, Ole
śnicą, Strzegomiem, Wołowem, Ja worem, Opolem i innymi, które w ok
resie XVI w. przyjęły tarczę pod swoje godła. Dalszym krokiem na dro
dze udostojnienia godła jeleniogórskiego było przyswojenie mu struktury 
herbu rodowego w pełnym ujęciu: przez dodanie hełmu z klejnotami 
i labrami, poparte sfałszowanym dokumentem cesarza Rudolfa II, który 
miał stworzyć dla już użytkowanego godła podstawę prawną. Jak wspo
mniano wyżej, z r. 1629 wiąże się pierwszy, dochowany odcisk pieczęci 
zawierającej już przesty!lizowane godło miasta. Poprzednia pieczęć z go
dłem nieherbowego typu pozostawiła ostatni widomy ślad w 1593 r. 39 

A zatem na czas między 1593 a 1629 r. mniej więcej przypada wprowa
dzenie herbowej postaci godła. I słuszny tu wydaje się wniosek M. Goe
bla, który taką strukturę godła wiązał przyczynowo z rozwojem po 
1600 r. jeleniogórskiego tkactwa i handlu produktami tkackimi - dzie
dziny te dla Jeleniej Góry stanowiły źródło zasobności kierowniczej war
stwy patrycjatu i wynikających stąd ambicji -lokalnych. W 'końcowym 
etapie rozwoju swojego godła, udostojniając je na wzór herbu szlachec
kiego, Jelenia Góra nie była wyjątkiem na terenie Śląska. Taka np. Ole
śnica ok. 1600 r. wpro�adziła prócz tarczy do starego godła także hełm 

39 Ponadto w podobnym ujęciu występuje jeleń bez gałązki na pojedynczym

wzgórzu (na kartuszu) wśród rzeźb na stopie kazalnicy kościoła farnego w Jeleniej 

Górze, pochodzącej ze schyłku XVI w. 
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z klejnotem, w którego treści wizerunek półksiężyca z trzema wieżami 
po środku nawiązywał do pierwotnych tradycji (XIV w.) symboliki na
pieczętnej z księstwa oqeśnickiego, w szczególności miasta Kluczborka 40. 
Oleśnica i Kluczbork na przełomie XVI/XVII w. wchodziły również 
w skład księstwa oleśnickiego w rękach śląskich Podiebradów. Stąd też 
zjednoczenie symboliki godeł dwóch miast na pieczęci Oleśnicy. Specjal
ne dostojeństwo takiego godła podkreślał na pieczęci napis: SIGILLUM 
OLSNAE DUCAL IN SILESIA CIVITATIS 41• W identycznym terminie 
miasto Jawor wprowadziło nowe całkiem dla siebie godło w postaci pias
towskiej szachownicy. I tutaj napis na pieczęci jest niezwykły: SIGIL
LUM REIPUBLICAE ET CIVITATIS 42. Te dwa przykłady z tego samego 
okresu wyraźnie potwierdzają, że analogiczne zmiany dokonane na rzecz 
udostojnienia godła jeleniogórskiego można śmiało położyć na ten sam 
termin około lub po 1600 r. Bezpośredni impuls w tym kierunku mógł 
dać fakt potwierdzenia w 1598 r. przez cesarza dawnych, najważniej
szych przywilejów sądowych oraz prawa wolnego wyboru władz. 

Te same przyczyny, które spowodowały i doprowadziły do zmian 
w kierunku herbowej struktury godeł Jawora, Oleśnicy czy Jeleniej 
Góry, wywoływały one częste wśród miast śląskich starania o urzędowe 
nadanie herbu. W XV w. 7 miast, ze Zgorzelcem, Świdnicą, Legnicą 
i Głogowem, a w następnym stuleciu - kilkanaście innych, z Lwówkiem, 
Wrocławiem, Szprotawą, uzyskały oficjalne przywileje her'bowe 43. Po
sługiwanie się kancelarii jeleniogórskiej czerwonym woskiem, stwier
dzane dowodnie od 1610 r., jest również przyczynkiem świadczącym o nie 
byle jakich aspiracjach miasta, gdyż o uprawnienia takie zazwyczaj za
biegano gorliwie i zasadniczo regulowały je specjalne przywileje. Oczy
wiście, użytkowań bezprawnych też nie brakowało. 

Przy okazji prowadzonych badań nad autentycznością dokumentu 
nadającego rzekomy herb Jeleniej Górze 44, o czym mówiono wyżej, zajęto 
się i sprawą genezy jeleniogórskiego herbu. Autor hipotezy - wspo
minany już kilkakrotnie Goebel - przyjmował, że godło jeleniogórskie 
wywodzi się od rzekomego założyciela miasta (lokatora) Ruedegera 
Hirschberga, który lokując miasto nadał mu jakoby i swego herbowego 
jelenia. Drugą odmianę tego godła stanowiłby - zdaniem autora - herb 
miejscowych patrycjuszy, rodziny Thielschów vel Tilesiusów, spokrew-

40 Por. u FI u p  p a, op. cit., s. 65-66, 97-98, opisy godeł i pieczęci Oleśnicy 

i Kluczborka. Wliczyć by tu jeszcze należało ewentualnie niezbyt dotąd pewr.ie 

zdefiniowane godło Wąsosza, tamże, s. 60. 

41 H u p p, op. cit., s. 66. 

42 Tamże, s. 80. 

43 Por. tamże, zestawienie, s. 5, przypis. 

�4 G o e b e  1, Zoc. cit.
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nionych w przeszłości z pierwotnymi Ruedigersdorfami, osiadłymi w XIV 
i XV w. na terenie miasta, a wywodzącymi się jakoby od owego XII
wiecznego Hirschberga. Pierwotną siedzibę Ruedigersdorfów bądź 
Hirsch'bergów miał być Siedlęcin k. Jeleniej Góry, gdzie w starej rycer
skiej wieżycy obronnej wśród fresków znajduje się postać rycerza z jele
niem na tarczy. To - zdaniem Goebla - jest ów domniemany założyciel 
Jeleniej Góry, którego protoplastę tego samego imienia wywodzi z Tu
ryngii i włącza do orszaku pierwszych · Piastów śląskich z pierwszej po
łowy XIII w. 4s Nawiasem mówiąc, postać takiego nazwiska nie jest zna
na w źródłach śląskich, ani też nie wiadomo o lokowaniu przez Hirsch
berga Jeleniej Góry. Jedynym śladem bytności Ruedegera na Śląsku by
łaby płyta nagrobna ujęta w publi'kacji Hoverdeba. Argument herbu 
z jeleniem u Tielschów również zbytnio nie przekonuje, gdyż podobny 
wizerunek posiadali też miejscowi Kretschmerowie, a wypadki tego 
rodzaju są odbiciem wpływów godła miejskiego na heraldykę miesz
czańską, co dostrzegamy wcale nierzadko na terenie Poznania, Lwowa 
czy innych miast XV-XVII w. Dla poparcia swej tezy Goebel przykła
dowo wskazał analogie w powstaniu herbu miast Brzegu i Bierutowa na 
Śląsku, który K. Wutke wyprowadził również od herbu założycieli miasta 
Dzierżoniowa, Reychenbachów, w XIV w. 46 W klejnocie występuje 
wprawdzie wizerunek podobny do najstarszego herbu miasta Brzegu, 
a w Bierutowie Reychenbachowie bywali istotnie wójtami, ale ich pier
wotna siedziba śląska Dzierżoniów (Reychbach) w najdawniejszym godle 
'Z XIII-XIV w. ma całkiem inny motyw - ściśle miejski, typu dewocyjne
go, a pierwotnym herbem śląskiego rodu był na tarczy wizerunek głowy 
muła, nie mający nic wspólnego z treścią herbów Brzegu i Bierutowa. 

Zarówno koncepcja Wutkego w odniesieniu do herbów Brzegu i Bie
rutowa, jak i ana[ogia Goebla co do pochodzenia herbu Jeleniej Góry 
wynikły przede wszystkim z sugestii dopatrywania się wszędzie śladów 
niemieckiej kultury w odległych dziejach na Śląsku. Nie próbowano na
wet zagadnień starszej heraldyki miast analizować w oparciu o szeroką 
płaszczyznę sfragistyki śląskiej, która to platforma wykazuje sporo 
wspólnych sobie cech, eliminujących tego rodzaju hipotezy, co Wutkego 
czy Goebla. Wizerunki godeł miejskich najstarszej doby wykazują - jak 
to zaznaczyliśmy - dwukierunkowość symboliki: łączenie się pierwiast
ków znamion typu miejskiego oraz terytorialno-państwowych (własno
ściowych). Te ostatnie w miarę rozwoju samorządu miejskiego ustępowa-

45 Opinie nauki polskiej z doby przedwojennej o znaczeniu fresków odbiegają 
zasadniczo od hipotezy Goebla, por. T. Do b r o  w o 1 s k i, Sląskie malarstwo §cienne

i stalugowe do pacz. X w. (Historia Sląska, PAU, t. III, s. 106 nn.). 
46 K. W u t  k e, Ursprung u. Bedeutung des Brieger Stadtwappens (Zeitsrchrift 

f. Geschichte Schlesiens, LXXI, 1936, s. 152-184).
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ły z godła na rzecz ściśle miejskich tradycji obrazowych. Z podobnych 
założeń wynikała nierzadko spotykana dwoistość wyobrażeń na pieczę
ciach ogólnomiejskich i ławniczych, które reprezentowały odrębności 
ustrojowej struktury, z jednej strony samorząd miasta, z drugiej - pew
ne uzależnienia sądownictwa od czynników nadrzędnych. Niedostatecznie 
dotąd jeszcze wyjaśnioną zmienność bądź dwoistość symboliki obserwu
jemy np. na najstarszych pieczęciach Wrocławia i Świdnicy czy Oleśnicy, 
u źródeł czego leżały -przypuszczalnie prawno-ustrojowe stosunki XIII 
i początków XIV w. na terenie miast. 

Zagadnienie herbu jeleniogórskiego weszło raz jeszcze w stadium ana
lizy i rozważań w ostatnim dziesięcioleciu. Po odzyskaniu ziem ·zachod
nich miasto w 1947 r. wszczęło starania o urzędowe zezwolenie na użyt
kowanie herbu. Zebrano w części dawny materiał sfragistyczny, sporzą
dzono wniosek z odpowiednimi argumentami i przedstawiono przy współ
udziale wybitnego znawcy przedmiotu projekt nowego herbu, który na
wiązał do pierwotnego godła z doby piastowskiej. Starania te z okreso
wymi przerwami ciągnęły się do 1950 r., nie zostały jednak uwieńczone 
ostatecznym rezultatem 47

. Do niedawna miejscowe tramwaje przewożąc 
corocznie rzesze podróżnych z całego kraju popularyzowały herb o ce
chach niepolskich, w postaci z początków XVII w., pozbawiony rodzi
mych pierwiastków kulturalnych, przez swoje udostojnienie oderwany 
od prototypów z okresu piastowskiego. Gdybyśmy chcieli tę łączność 
z tradycjami nawiązać, należałoby wrócić do wzorów z najstarszych pie
częci, bodajże do XIII w., najlepiej oddających symbolikę miasta w ów
czesnych warunkach prawno-politycznych. Byłoby rzeczą ewentualnej 
dyskusji, czy zachować formę godła tylko najstarszej pieczęci, czy włą
czyć też pewne składniki obrazowe z czasów późniejszych, w każdym 
razie nie wykraczające poza XVI w. Godło: jeleń na wzgórzu (trójwzgó
rzu) z gałązką z trzema żołędziami w pysku (zwrócony heraldycznie 
w prawo), winno otrzymać odmienną od dotychczasowej kolorystykę, 
opartą na zasadach stosowanych ogólnie w starszej herail.dyce. Zwierzę 
czerwone na tle srebrnej, raczej późnogotyckiej niż renesansowej tarczy 
jednobarwnej; wzgórze i gałązka - zielone, żołędzie - żółte (złote). 
W każdym razie w sposobie przedstawienia godła obecnie i w jego kolo
rystyce nie widać miejsca na popularyzowaną dotąd formę herbu Je
leniej Góry. 

47 Zebraniem materiałów z ramienia miasta zajmowała się mgr Trillerówna, 

ówczesny archiwariusz Archiwum Miejskiego w Jeleniej Górze, przy czym autor 
niniejszego artykułu zwrócił jej uwagę na najstarszą pieczęć Jeleniej Góry z 1340 r. 
Naukową stroną zagadnienia zajmował się prof. M. Friedberg w Krakowie, nad

zorując bezinteresownie pracę artysty grafika Schoenborna, który wykonywał 

barwny projekt herbu. Korespondencja w tej sprawie wśród akt kancelarii Archi
wum w Jeleniej Górze, skoroszyt sygn. 6/1946-47. 
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OAS STADTWAPPEN VON JELENIA GORA IN DER GESCłIICHTE 

UND IN DEN KULTURDENKMALERN 

Den Gegenstand des Artikels bildet die Geschichte des Stadtwappens von 
Jelenia Góra. Das Hauptmotiv des Wappens stent einen auf einer Anhohe stehen
den Hirsch dar. Es handelt sich also urn ein sprechendes Wappen. Es ist zu bezwei
feln, ob das Stadtwappen mit dem Geschlecht der Herren von Siedlęcin in Zu
sammenhang stehe, wenn auch nur deswegen, dass die Gemii.lde von Siedlęcin, auf 

Grund welcher diese Hypothese entstanden ist, heute anderswie interpretiert wer
den und die Gestalt Rildiger Hirschbergs selbst in den Quellen aus dem 18. Jh. un
bekannt ist. Das alteste Denkmal der stii.dtischen Heraldik bildet des auf einem 
Siegel von Jelenia Góra erhaltene Wahrzeichen. Dieses an einem Dokument aus dem 
Jahre 1340 hii.ngende Siegel dilrfte man als bisher in der Wissenschaft unbekannt 
betrachten. Die Schreibung des Stadtnamens (HIRZBERG) sowie die primitive Aus
filhrung des Bildnisses (ein unbeweglich auf einem HUgel stehender Hirsch, der 
eine Gerte mit drei Eicheln im Maul halt) zeugen davon, dass die Petschaft bereits 
in den Jahren 1281-1305 entstanden sein konnte. Die Gerte mit den Eicheln bildet 
kein ilbliches Ornament, wie man es bisher angenommen hat, sondern den Rest des 
frilheren Territorial-Staatswappens, das mit der militarischen Organisation des 
Filrstentums von Jawor-Swidnica oder von Legnica verbunden sein dUrfte. Im 
Jahre 1502 verschwand auch diese Gerte, was !Ur die These spricht, dass sie die 
zu Gunsten der hoheren Instanzen beschrii.nkte Kompetenz der stii.dtischen Organe 
versinnbildlichte. Im Jahre 1502 nii.mlich hat Jelenia Góra das Recht der unkontrol
lierten Wahl ihres Stadtrates erhalten. Ebenfalls andere Elemente, die bisher ais 
reine Verzierung gegolten haben, versinnbildlichen tatsachliche Veriinderungen an 

der rechUichen Lage der Stadt. Die Siegel der gerichtlichen Institutionen der 
Stadt, welche entweder das Hirschgeweih allein (Schoffengericht) oder den ganzen 
Kopf des Hirsches (Amtsgericht) darstellten, bildeten keine Entwicklungsstufen 
des Stadtwappens selbst, wie es noch M. Gumowski angenommen hatte, sondern 
versinnbildlichen die geringeren, im Vergleich mit dem Stadtrat, Kompetenzen 
dieser Organe. Im letzten Viertel des 16. Jh. wurde das Stadtwappen auf ein 
Wappenschild angebracht. Zu Beginn des nii.chsten Jahrhunderts hat es sich durch 
Hinzufilgung des Helms mit Kleinod und des Laubwerks schliesslich einem Ge
schlechtswappen angeglichen. 




