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Wstêp

¯

adna z dyscyplin zaliczanych do nauk pomocniczych historii nie rozwinê³a siê w
ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia tak prê¿nie jak heraldyka, przede wszystkim w
zakresie badañ herbów miast i gmin. Na naszych oczach dokonuje siê proces tworzenia nowych herbów gmin wiejskich, które wczeniej ich nie posiada³y, a zobligowane zosta³y do posiadania herbu na mocy ustawy o samorz¹dzie terytorialnym.
Ustawa ta niejako wymusi³a, tak¿e na w³adzach miast, zainteresowanie problematyk¹ heraldyczn¹, gdy¿ wzór obowi¹zuj¹cego herbu powinien znaleæ siê w statucie
miasta. Oczywicie nie mo¿na tego masowego procesu herbotwórczego porównywaæ z dawnymi zasadami ustalania herbów. Jednak pewne elementy, zwi¹zane zw³aszcza z dokonywanym przez wspó³czesne rady gmin wyborem tematyki gode³ herbowych, pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ motywy, którymi kierowa³y siê dawne w³adze miast
przy wyborze najpierw wizerunku napieczêtnego, a póniej god³a herbowego1.
Opisywane w tej pracy herby nie zawsze s¹ identyczne z obowi¹zuj¹cymi obecnie, zw³aszcza ¿e w przesz³oci niektóre miasta posiada³y ich kilka2. Nie jest to kolejny herbarz po kilkunastu wydanych w ostatnich latach3. Przedstawione badania,
Wspó³czesne zainteresowanie w³adz miejskich herbami wynika z kilku powodów, czêciowo równie¿ w przesz³oci stanowi¹cych swoisty impuls do dzia³añ heraldycznych. Chodzi tu o takie przypadki,
jak po pierwsze, kiedy ogólnokrajowa regulacja prawna zawiera³a zapis, na mocy którego miasto powinno posiadaæ zatwierdzony przez radê znak  herb; po drugie, kiedy w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê rocznic¹
powstania miasta jego w³adze, przygotowuj¹c siê do wiêta, porz¹dkuj¹ sprawy zwi¹zane z herbem; po
trzecie, kiedy w³adze nowo utworzonego miasta wkrótce po nadaniu praw miejskich ustalaj¹ herb oraz,
po czwarte, kiedy w wyniku wa¿nych wydarzeñ politycznych, prawnych, gospodarczych itp. podejmowana jest decyzja o zmianie b¹d uzupe³nieniu god³a dotychczasowego herbu. Do koñca XVIII w. na
l¹sku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim nie wydano ¿adnej regulacji prawnej dotycz¹cej herbów
miejskich. Jeszcze w ramach tzw. reformy miast w Królestwie Pruskim z 1809 r. przyjêto nowy wzór
pieczêci, w którym herb miasta stanowi³ jeden z elementów wizerunku napieczêtnego; wszystkie pozosta³e wymienione powody napotykano równie¿ w dawnych miastach.
2
W zwi¹zku z ustaw¹ o samorz¹dzie terytorialnym z 1990 r. w ci¹gu ostatnich omiu lat wiele z
opisywanych miast zmieni³o b¹d uzupe³ni³o swoje dotychczasowe herby.
3
W ostatnim dziesiêcioleciu wydano kilkanacie wiêkszych i mniejszych prac, które mo¿na uznaæ
za herbarze. Do najwiêkszych nale¿y publikacja Andrzeja Plewaki i Józefa Wanaga, obejmuj¹ca herby
wszystkich miast polskich, i mimo ¿e wiele z opisanych przez tych autorów herbów jest ju¿ nieaktualnych, praca ta bez w¹tpienia zas³uguje na uwagê jako materia³ do dalszych badañ heraldycznych (zob.
A. P l e w a k o, J. W a n a g, Herbarz miast polskich, Warszawa 1994). Za regionalne herbarze uznaæ
nale¿y (chronologicznie): M. C z e r n e r, Herby miast województwa koszaliñskiego, Koszalin 1989;
1

3

które w takim ujêciu nale¿¹ do pierwszych tego typu w heraldyce polskiej, skoncentrowa³y siê na dwóch zasadniczych zagadnieniach zwi¹zanych z herbem miejskim.
Pierwsze  to g³ówne wzorce przedstawieniowe herbów miejskich, z uwzglêdnieniem szczególnej roli pieczêci miejskich oraz dokumentów herbowych. Autor przyj¹³ bowiem za³o¿enie, dzi ju¿ nie kwestionowane przez badaczy, ¿e g³ównym wzorcem treci i symboliki herbu miejskiego by³a pieczêæ miasta. Dokumenty herbowe
nadane przez w³adców zawiera³y barwne wizerunki nowych herbów dla konkretnych miast, ale jednoczenie stanowi³y wzorzec przedstawieniowy, tak¿e dla w³adz
innych miast. Uzyskiwanie przez miasta, przede wszystkim l¹skie, herbów na mocy
cesarskich czy królewskich przywilejów, dla których przyjêto nazwê dokument
herbowy, stanowi³o jedn¹ ze specyficznych cech ukszta³towanego na tych ziemiach
zwyczaju heraldycznego, odmiennego ni¿ w Rzeczpospolitej do schy³ku XVIII w.
Drugie, znacznie obszerniejsze zagadnienie, stanowi¹ce zasadnicz¹ czêæ pracy,
zwi¹zane jest z niezwykle bogat¹ problematyk¹ symboliki herbów miejskich. Tworzone one by³y z myl¹ o przekazaniu okrelonych informacji o miecie. Aby owe
informacje by³y zrozumia³e, konieczne by³o pos³u¿enie siê zarówno wizerunkami,
jak i barwami ³atwymi do zinterpretowania dla ówczesnych ludzi. Badania mia³y na
celu wskazanie treci i sposobów ich przekazywania w herbach przez w³adców, w³acicieli b¹d w³adze miast.
W pracy przyjêto zasadê kompleksowej interpretacji znaczenia symbolicznego
herbów miejskich. Grupy tematyczne, wyodrêbnione zgodnie z treci¹ gode³, zosta³y zinterpretowane nie tylko na podstawie zawartych w nich wyobra¿eñ, ale tak¿e z
uwzglêdnieniem symboliki barw, klejnotów i dodatków herbowych, elementów przez
wiêkszoæ badaczy albo pomijanych, albo rozpatrywanych jedynie w kontekcie niesymbolicznych ozdób herbowych.
Nie we wszystkich grupach tematycznych symbolika elementów innych ni¿ god³a
zosta³a znacz¹co rozwiniêta. Wynika to przede wszystkim z faktu, ¿e nie zawsze treci symboliczne by³y realizowane przy pomocy wszystkich elementów, a tak¿e z uwagi
na to, ¿e nie zachowa³y siê wiarygodne ród³a dotycz¹ce barw czy tzw. dodatków
herbowych.
Zaproponowany i zastosowany w publikacji model badawczy dotyczy treci symbolicznych herbów jako znaków ikonicznych i umownych, z których pomoc¹ by³y
realizowane. Uk³ad znaków sk³adaj¹cych siê na herb nie by³ przypadkowy, tworzy³
bowiem okrelony typ pola znaczeniowego, uwzglêdniaj¹cego hierarchiê spo³eczn¹,
dzieje miasta i jego sytuacjê prawno-w³asnociow¹. Potraktowanie herbu jako znaku
wynika z oczywistego faktu, ¿e ju¿ w chwili powstania spe³nia³ on g³ówne zadanie
ka¿dego znaku, to jest reprezentowanie, zastêpowanie innej osoby (tutaj miasta)
poprzez jej ewokowanie na mocy substytutu4.
W. S t r z y ¿ e w s k i, Herby miejscowoci województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1989; T. B i a ³ ec k i, Herby miast Pomorza Zachodniego, Szczecin 1991; M. K a g a n i e c, Herby i pieczêcie miast górnol¹skich, t. I, z. 13, Katowice 19921995; M. H a i s i g, Herby miast Ziemi K³odzkiej, Zeszyty Muzeum
Ziemi K³odzkiej, nr 4, 1992, s. 2334; D. T o m c z y k, Herby miast l¹ska Opolskiego, Opole 1996.
4
E. B e n v e n i s t e, Semiologia jêzyka, [w:] Znak, styl, konwencja, wyb. M. G³owiñski, Warszawa
1977, s. 19.
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Obszar badañ obejmuje terytoria, które w przesz³oci wchodzi³y w sk³ad ró¿nych organizmów pañstwowych, dlatego te¿ pochodz¹ce z tych ziem herby miejskie
stanowi¹ szczególnie interesuj¹cy materia³ porównawczy. S¹ to wspó³czesne ziemie
zachodniej Polski, po okresie przynale¿noci do pañstwa piastowskiego sukcesywnie w³¹czane w granice pañstw s¹siednich, po 1815 r. wcielone do pañstwa pruskiego. Z tego wzglêdu zosta³y wy³¹czone z zakresu badañ obszary tzw. l¹ska austriackiego oraz po³o¿one obecnie w granicach Niemiec i Czech. Zanim jednak w 1701 r.
dosz³o do powstania Królestwa Pruskiego, opisywane ziemie stanowi³y integraln¹
czêæ wielu pañstw. l¹sk, pocz¹wszy od XIV w., by³ stopniowo podporz¹dkowywany
Koronie Czeskiej, wraz z ni¹ po 1526 r. znalaz³ siê w granicach cesarstwa habsburskiego, a po 1740 r. w wiêkszoci zajêty i przy³¹czony do pañstwa pruskiego. Granice
administracyjne l¹ska po 1815 r. objê³y tak¿e tereny wschodnich £u¿yc. Dzisiejszy
obszar, dla którego przyjêto ukszta³towan¹ po II wojnie w rodowisku historyków
poznañskich i funkcjonuj¹c¹ do dzi nazwê Ziemia Lubuska, pocz¹wszy od 1249 r. w
wyniku ekspansji margrabiów brandenburskich by³ stopniowo w³¹czany w granice
Brandenburgii. Na zajêtych terenach wydzielono trzy jednostki administracyjne:
Now¹ Marchiê, Ziemiê Lubusk¹ i Ziemiê Torzymsk¹, a po wojnie o sukcesjê po ostatnim Piacie g³ogowskim, w 1482 r., utworzono podleg³e margrabiom ksiêstwo kronieñskie (z Krosnem Odrzañskim, Sulechowem i Lubskiem). Po 1701 r. wschodnie
obszary brandenburskie sta³y siê czêci¹ Królestwa Pruskiego. Równie skomplikowane by³y dzieje Pomorza Zachodniego, w³adanego przez Gryfitów, walcz¹cych ze
zmiennym szczêciem z ekspansj¹ brandenbursk¹. W wyniku uk³adu w Grimnitz w
1529 r., na których mocy margrabiowie zostali uznani sukcesorami Gryfitów, po
wojnie trzydziestoletniej, a faktycznie w 1653 r., Pomorze podzielono miêdzy Brandenburgiê i Szwecjê. W 1720 r. Szczecin i ujcie Odry przy³¹czono do Królestwa
Pruskiego. Ostatecznie ca³e Pomorze Zachodnie znalaz³o siê w granicach pañstwa
pruskiego po Kongresie Wiedeñskim.
Uwzglêdnienie wszystkich zale¿noci w zakresie kszta³towania siê i zmian w
symbolice herbów miejskich  odzwierciedlaj¹cych m.in. owo zró¿nicowanie przynale¿noci pañstwowej, czy te¿ wyznaniowej, uwidocznione tak¿e w nazwach miast,
specyfikê gospodarcz¹ i po³o¿enie naturalne pocz¹wszy od najstarszych herbów 
wymaga³o przyjêcia bardzo obszernego zakresu chronologicznego, pocz¹wszy od schy³ku XIII w. a¿ po pierwsz¹ próbê oficjalnego usystematyzowania znaków miejskich 
pieczêci zawieraj¹cych herby, zwi¹zan¹ z reform¹ miejsk¹ w 1809 r.5 W zasadzie jednak dopiero w po³owie XIX w. ustalono w pañstwie pruskim okrelon¹ procedurê opracowywania nowych herbów, nadzorowan¹ przez Urz¹d Heraldyczny w Berlinie6.
5
Sammlungen der für die preussischen Staaten erschienen Gesetze und Verordnungen von 1806
1819 (1822), Berlin 1822, s. 324. W nowej ordynacji dla miast ustalono wzór pieczêci obowi¹zuj¹cych
zreorganizowane miasta. Herb miasta stanowi³ wed³ug tego wzoru jedynie jeden z elementów wizerunku napieczêtnego. Nowa piêczêæ zgodnie z ordynacj¹ powinna zawieraæ nastêpuj¹ce wizerunki: od góry
s³oñce promienne, poni¿ej u³aman¹ kolumnê z or³em pruskim, na frontowej stronie kolumny  herb
miasta. Po bokach kolumny ga³¹zki: palmowa i laurowa.
6
Wed³ug ustalonej procedury projekt nowego herbu miejskiego nale¿a³o przes³aæ do landrata
zgodnie z przynale¿noci¹ powiatow¹ miasta, nastêpnie do prezydenta prowincji oraz  do zaopiniowa-
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Proces powstawania i kszta³towania siê herbu miejskiego w tej czêci wspó³czesnej Polski by³ szczególnie istotny, poniewa¿ obj¹³ miasta, korzystaj¹ce z odmiennego ni¿ w dawnej Rzeczypospolitej systemu i zwyczaju heraldycznego, w zwi¹zku z
ich odmienn¹ przynale¿noci¹ pañstwow¹. Najstarsze prace na temat herbów miejskich na badanym obszarze zosta³y napisane przez badaczy niemieckich, chocia¿
dorobek polskich heraldyków, przede wszystkim z okresu ostatniego pó³wiecza,
przedstawia siê równie¿ ca³kiem okazale. Nie sposób wymieniæ w ca³oci olbrzymiego dorobku dotycz¹cego zw³aszcza l¹ska, a tak¿e Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego7, mo¿na natomiast wskazaæ g³ówne dzie³a, które sta³y siê na wiele dziesiêcioleci wzorem dla kolejnych pokoleñ badaczy.
Najstarsze wzmianki na temat herbów miast l¹skich, z lakonicznymi z regu³y
wyjanieniami znaczenia ich wizerunków herbowych, powstawa³y niejako przy okazji opisu miasta. Pojedyncze wzmianki o nich zawiera³y ju¿ najstarsze dzie³a, m.in.
Bart³omieja Steina i Joachima Cureusa8. W dzie³ach z XVII w., Miko³aja Heneliusza,
Fryderyka Luci, Jakuba Schickfussa, zosta³o opisanych kilkadziesi¹t herbów miast
l¹skich9. Podobne lakoniczne opisy herbów, sporz¹dzane przy okazji opisu miasta,
umieszczano w pracach dotycz¹cych Pomorza10. W popularnych w XVIII w. opisach
l¹ska i Pomorza tzw. pruskiego, oprócz charakterystyki miast, znalaz³y siê równie¿
opisy ich herbów. Niektóre z nich zawiera³y krótkie wyjanienia symboliki i genezy
znaków herbowych11.
Wród prac naukowych, wydanych w XIX w., na pierwszy plan wybijaj¹ siê dwie
najwa¿niejsze: Hugona Saurmy herbarz miast l¹skich z 1870 r. oraz dwutomowe
dzie³o Ottona Huppa, powiêcone pieczêciom i herbom miast królestwa pruskiego,
nia  do zreorganizowanego w 1855 r. królewskiego Urzêdu Heraldycznego w Berlinie (zob. Handwörterbuch
der Preussischen Verwaltung, Hrsg. B. Bitter, Bd. II, Leipzig 1911, has³o Stadtwappen).
7
W wykazie opracowañ wyodrêbni³em dotycz¹ce heraldyki i sfragistyki. Umieci³em w nim jedynie najbardziej reprezentatywny zestaw prac na temat herbów miejskich badanego terenu, nie uwzglêdniaj¹c drobnych notatek prasowych, opublikowanych zw³aszcza w ostatnich latach w lokalnych pismach wydawanych przez samorz¹dy, których autorzy powo³ywali siê wy³¹cznie na wczeniejsze opracowania naukowe.
8
Descripcio Tocius Silesie et civitatis Regie Vratislaviensis per M. Bartholomeum Stenum, [w:] Scriptores Rerum Silesiacarum, Hrsg. H. Markgraf, Bd. XVIII, Breslau 1902; J. C u r a e u s, Chronica des
Hertzogsthum Ober und Niederschlesien, Eissleben 1601.
9
J. S c h i c k f u s s, New Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung..., Jehna 1625;
F. L u c a, Schlesiens curiose Denckwürdigkeiten oder volkommene Chronica von Ober- und Nieder-Schlesien
welche in Sieben Haupt Theilen vorstellet..., Frankfurt am Mayn 1689; N. H e n e l i i, Silesiographia Renovata,
WratislaviaeLipsiae 1704, Cap. VII, zob. tak¿e aneks na koñcu ksi¹¿ki.
10
Zob. m.in. J. M i c r a e l i u s, Alte Pommer Land Nebst Historischer Erzehlung, dero in Nähisten
Dreißig Jahren biß auff des letzen Hertzogen Bogißlai XIV Tod in Pommern Vorgegangen Geschichten,
Alten Stettin 1639.
11
Opisy miast l¹skich opublikowali: F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge zur Beschreibung von
Schlesien, Bd. IXII, Brieg 17831795, oraz na pocz¹tku XIX w. J. A. V. W e i g e l, Geographische, naturische
und technologische Beschreibung des Souverainen Herzogthums Schlesien, Berlin 1802, a miast zachodniopomorskich: L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustand des
Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 17791806, i C. F. W u t s t r a c k,
Kurze historisch, geographisch, statistische Beschreibung von Königlich-preussischen Herzogthume Vor und
Hinter Pommern, Stettin 1793.
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wydane w latach 1896189812. Publikacje obu badaczy na wiele dziesiêcioleci, pomimo swoich niedoskona³oci  zw³aszcza u Saurmy  sta³y siê swoistymi kompendiami heraldyki miejskiej l¹skiej, brandenburskiej i zachodniopomorskiej. Wiêkszoæ
regionalnych historyków odwo³ywa³a siê do nich, a wizerunki herbów, przede wszystkim z pracy Huppa, sta³y siê na d³ugo obowi¹zuj¹cymi i upowszechnianymi wzorcami heraldycznymi. W 1885 r., w serii wydawniczej Nowego Siebmachera, ukaza³o siê dzie³o trzech autorów: Ottona T. Hefnera, Ludwika Clericusa, N. Gautscha,
powiêcone herbom miejskim, wród których znalaz³y siê równie¿ herby miast l¹skich, marchijskich i zachodniopomorskich13. Pomimo krytycznych uwag na temat
tego wydawnictwa, zawieraj¹cego wiele b³êdów, opublikowane w nim herby miast
funkcjonowa³y w wielu lokalnych opracowaniach14. Wród publikacji, obejmuj¹cych
swoim zakresem terytorialnym mniejszy obszar ni¿ praca Huppa, dominowa³a tematyka l¹ska15. U schy³ku XIX w. wyrane by³y dysproporcje w badaniach nad herbami miejskimi na korzyæ l¹ska, Hupp stwierdzi³ wrêcz, ¿e przed nim nikt nie wyda³
ksi¹¿ki o herbach miast pomorskich, podobnie jak marchijskich16.
12
H. S a u r m a, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870; O. H u p p, Die
Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, Königreich Preussen, Bd. I, Heft 1: Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg, Heft 2: Pommern, Posen, Schlesien, Frankfurt a/Main 18961898
(reprint obejmuj¹cy obie czêci: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn 1993).
13
O. T. H e f n e r, L. C l e r i c u s, N. G a u t s c h, Städtewappen, Neuer Siebmacher, Nürnberg
1885; seria wydawnicza tzw. Neuer Siebmacher (Johann Siebmachers grosses Wappenbuch), zapocz¹tkowana przez O. T. Hefnera w 1854 r., obejmowa³a kilkadziesi¹t tomów  powiêconych przede wszystkim herbom szlacheckim z ró¿nych krajów niemieckich, a tak¿e Austrii, Czech, Luksemburga, równie¿
herbom w³adców i pañstw, herbom kocielnym, mieszczan, korporacji i uniwersytetów  wydawanych
co roku a¿ do lat szeædziesi¹tych, póniej tak¿e wznawiana (zob. H. J ä g e r - S u n s t e n a u, GeneralIndex zu den Siebmacherschen Wappenbuchern 16051967, Graz 1984). Tytu³em i nazwiskiem Siebmacher wydawcy nawi¹zali do popularnego w krajach niemieckich herbarza, zapocz¹tkowanego w XVII w.
i publikowanego a¿ do 1806 r. przez Johanna Siebmachera i jego spadkobierców (zob. J. S i e b m ac h e r, New Wappenbuch darinnen des H. Rom. Reichs Teutsches Nation hoher Potentaten Fürsten, Herzogen und Adels Personen auch anderer Standt und Stätte Wappen in der Zahl 3320 beneben ihrer Schilt und
Helmkleinoten, Norimberge 1605, oraz komentarz Horsta Apphuna do reprintu jednego z wydañ tego
herbarza: Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, Hrsg. H. Apphun, Dortmund 1994, s. 247256).
Podobieñstwo tytu³ów powoduje do dzi, i¿ wielu, zw³aszcza zagranicznych heraldyków, w tym równie¿
polskich, myli obydwa dzie³a.
14
Bardzo krytycznie wypowiada³ siê o tomie z herbami miast O. Hupp. Wskaza³ te¿, ¿e jego autorzy opisuj¹c herby l¹skie opublikowali wizerunki przejête z herbarza Saurmy, a w przypadku miast
marchijskich z publikacji F. A. Vossberga (zob. m. in. F. A. V o s s b e r g, Geschichte der preussischen
Münzen und Siegel, Berlin 1843; i d e m, Die Siegel der Mark Brandenburg, Berlin 1868).
15
O herbach miast l¹skich pisali m.in.: H. L u c h s, Schlesische Landes und Städtewappen, Bericht
des Vereins f. d. Museum schles. Altertümer, Bd. XLVI, XLVII, Breslau 1881; P. K n ö t e l, Städtewappen
Oberschlesiens, Tarnowitz 1894. Herby miast zachodniopomorskich zosta³y opisane w dziele powiêconym miastom tego regionu, lecz nie by³a to publikacja stricte heraldyczna (zob. G. K r a t z, R. K e mp i n, Die Städte der Provinz Pommern, Berlin 1865). Powsta³o tak¿e wiele drobnych prac na temat
herbów poszczególnych miast, m.in. P i t z s c h k y, Das Wappen der Stadt Stettin, Balt. Stud., A. F.,
Bd. XIV, Heft 1, 1850, s. 2641; T. P y l, Ergänzungen zur Geschichte des Wappens der Stadt Stettin, Monatsblätter 1893, nr 9, s. 129133.
16
Pomimo wielu krytycznych uwag Hupp stwierdzi³, ¿e gdyby ka¿da z opisywanych prowincji
ówczesnego Królestwa Pruskiego posiada³a podobne dzie³o, jak herbarz miast l¹skich Saurmy, to jego
(Huppa) praca by³aby mniej potrzebna (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 82).
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W niemieckiej heraldyce dotycz¹cej miast koñca XIX i pierwszej po³. XX w. mo¿na
wydzieliæ dwa kierunki badawcze: pierwszy  to kontynuacja wczeniejszego, powiêconego herbom i pieczêciom poszczególnych miejscowoci, o mniej lub bardziej udanym charakterze inwentarzowym, drugi obejmuje symbolikê gode³, ograniczony do wybranej grupy wizerunków b¹d pojedynczych herbów17. Podobnie jak
Saurma i Hupp przez wiele lat wywierali wielki wp³yw na badania niemieckich heraldyków, tak te¿ w Polsce najbardziej liczy³y siê publikacje Mariana Gumowskiego i
Mariana Haisiga, dotycz¹ce pieczêci i herbów miast l¹skich, marchijskich i zachodniopomorskich. Pierwszy z nich jeszcze przed II wojn¹ wiatow¹ wyda³ wiele prac
powiêconych tematyce herbów miejskich18. Ukoronowaniem badañ Gumowskiego
jest opublikowana w 1960 r. ksi¹¿ka o herbach miast polskich, wród których znalaz³y siê równie¿ l¹skie, lubuskie i zachodniopomorskie19. Sta³a siê ona na d³ugo, w
zasadzie do lat dziewiêædziesi¹tych, g³ównym kompendium wiedzy na temat herbów miejskich20. Marian Haisig skoncentrowa³ siê przede wszystkim na pieczêciach
i herbach miast l¹skich, powiêcaj¹c im wiele publikacji21. Jako uzupe³nienie nale¿y
traktowaæ wizerunki herbów miast W³odzimierza Dworzaczka, opublikowane
w pierwszej powojennej ksi¹¿ce o Ziemi Lubuskiej oraz, w latach szeædziesi¹tych,
w dziele Miasta polskie w Tysi¹cleciu22.
17
Por. H e i n r i c h, Siegel und Wappen der Stadt Görlitz, NLM, Bd. XXXVII; O. H u p p, Die
Ortswappen der Königsreichs Preussen, Berlin 1926; E. K i t t e l, Brandenburgische Siegel und Wappen,
[w:] Festschrift d. Ver. für Gesch. d. Mark Brandenburg zu Feier d. hunderthjahr Bestehens 1837, Berlin
1937, a na temat symboliki herbów m.in: H. L o g g o w, Tiere in märkischen Ortswappen, Mein Havelland, nr 1, 1935; G. A. M ü l v e r s t e d t, Redende Wappen in der Mark Brandenburg, Herold 1910.
18
W pracy powiêconej pieczêciom l¹skim M. Gumowski wydzieli³ grupê pieczêci miejskich,
opisuj¹c za poszczególne grupy wizerunków napieczêtnych, wielokrotnie u¿ywa³ okrelenia herb miejski wymiennie z pieczêæ miejska, bez podania kryteriów klasyfikacji (por. M. G u m o w s k i, Pieczêcie
l¹skie do koñca XIV wieku, [w:] Historia l¹ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, Kraków
1936, s. 247440; i d e m, Herby i pieczêcie miejscowoci województwa l¹skiego, Katowice 1939).
19
M. G u m o w s k i, Herby miast polskich, Warszawa 1960.
20
Pomimo lakonicznych opisów herbów i ich symboliki, przedstawienia wizerunków gode³ i barw
w wielu przypadkach w odmiennej postaci od tych, którymi pos³ugiwa³y siê ju¿ wówczas w³adze miast,
na pracê Gumowskiego powo³ywano siê wielokrotnie w ró¿nych opracowaniach dotycz¹cych herbów
miejskich (zob. m.in. F. K a n c l e r z, Herby miast polskich, Turystyka, roczniki 19571968; A. F u d al e j, Herby miast województwa zielonogórskiego, Nowa Sól 1974; A. P l e w a k o, J. W a n a g, Herby naszych
miast. Województwo katowickie, Katowice 1982). Równie¿ wspó³czenie niektórzy badacze przyjmuj¹
propozycjê systematyki gode³ i genezy herbu wed³ug pracy Gumowskiego (zob. wstêp w: A. P l e w a k o,
J. W a n a g, Herbarz miast polskich, Warszawa 1994).
21
M. H a i s i g, Herb miasta Legnicy. Jego geneza i symbolika, Szkice Legnickie, t. V, 1969, s. 520;
i d e m, Herb miasta G³ogowa  jego geneza i symbolika, [w:] Ze studiów nad redniowiecznym G³ogowem i
Krosnem, Zielona Góra 1970, s. 8393; i d e m, Dawne pieczêcie i herb miasta Lubina, Szkice Legnickie,
t. VI, 1971, s. 99109; i d e m, Emblemat W w heraldyce miejskiej Wroc³awia, Archeion, LXXIII, 1982,
s. 7780; i d e m, Herb miasta O³awy, Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia LII, 1985, s. 1527;
i d e m, Herb miasta Jawora w wietle dokumentacji historycznej, Jawor 1987; i d e m, Herb miasta, [w:]
Kowary. Szkice z dziejów miasta, Jelenia Góra 1988, s. 5762; i d e m, Herb rody l¹skiej w wietle dokumentacji historycznej, [w:] Studia z dziejów rody l¹skiej, regionu i prawa redzkiego, Wroc³aw 1990;
i d e m, Herby miast Ziemi K³odzkiej, Zeszyty Muzeum Ziemi K³odzkiej, nr 4, 1992, s. 2334.
22
W wydanej w 1950 r. pracy zbiorowej pt. Ziemia Lubuska, wizerunki herbów przygotowa³ W³odzi-
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Pomimo tak znacz¹cego polskiego dorobku, nadal aktualne pozostaj¹ postulaty
badawcze, zg³oszone jeszcze w 1947 r. przez Mariana Haisiga23, a w ostatnich latach
ponowione przez Stefana Krzysztofa Kuczyñskiego, o potrzebie syntetycznego ujêcia problematyki herbów miejskich, zw³aszcza w kontekcie regionalnym24. Próby
takie, dotycz¹ce interesuj¹cych nas tutaj ziem, zosta³y zapocz¹tkowane w powojennych badaniach artyku³ami Zbys³awa Michniewicza na temat symboliki feudalizmu
w herbach miast l¹skich25. O symbolice or³a w herbach miast l¹skich opublikowa³a w latach siedemdziesi¹tych artyku³ El¿bieta Kocik26. Dopiero w ostatnich latach,
przede wszystkim w orodku lubelskim, podjêto badania nad symbolik¹ herbów
miejskich poszczególnych regionów Polski27.
Materia³ ród³owy jest niezwykle rozproszony, nie tylko z powodu rozleg³ego
obszaru objêtego badaniami, ale tak¿e z racji zró¿nicowanej przynale¿noci pañstwowej tych ziem oraz wojennych i powojennych losów archiwaliów, z których czêæ
znalaz³a siê poza granicami dzisiejszej Polski. Dlatego te¿ niezbêdne by³o przeprowadzenie kwerend, zarówno w polskich archiwach we Wroc³awiu, Szczecinie, Zielonej Górze, Katowicach, Opolu czy w Gorzowie, Koszalinie, jak i zagranicznych  w
Pradze, Poczdamie i Greifswaldzie.
Podstawowym materia³em ród³owym by³y pieczêcie miejskie, zachowane zarówno w orygina³ach, odlewach gipsowych, jak i jedynie w opisach, pocz¹wszy od
najstarszych z XIII w. Najbardziej interesuj¹ce z heraldycznego punktu widzenia
okaza³y siê pieczêcie z czasów nowo¿ytnych, a wiêc od XVI do XIX w.28, z regu³y
mierz Dworzaczek. W przypadku trzech miast: Kostrzyna, Gorzowa Wielkopolskiego i Drezdenka, zamiast dotychczasowego or³a marchijskiego umieci³ w herbach Or³a Bia³ego, natomiast w przypadku
trzech innych  S³ubic, Ona i Witnicy, opracowa³ nowe herby (W. D w o r z a c z e k, Herby miejskie
Ziemi Lubuskiej, [w:] Ziemia Lubuska, red. M. Sczaniecki i S. Zajchowska, Poznañ 1950, s. 546547;
Miasta polskie w tysi¹cleciu, t. III, Wroc³aw 19651967).
23
M. H a i s i g, Sfragistyka i heraldyka miast polskich w wietle dotychczasowych badañ, Nauka i
Sztuka, t. VI, 1947, s. 7795.
24
Postulat badañ regionalnych dotycz¹cych herbów miejskich, które przy okazji powinny zweryfikowaæ wiele b³êdów z pracy Gumowskiego, po raz pierwszy zg³oszony zosta³ przez S. K. Kuczyñskiego
jeszcze w latach siedemdziesi¹tych (zob. S. K. K u c z y ñ s k i, Niektóre zagadnienia symboliki heraldycznej na tle funkcjonowania herbu jako znaku, [w:] Problemy nauk pomocniczych historii, cz. II, Katowice
1973, s. 2941) oraz dziewiêædziesi¹tych (S. K. K u c z y ñ s k i, Osi¹gniêcia i postulaty w zakresie
heraldyki polskiej, [w:] Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 103104).
25
Z. M i c h n i e w i c z, Zjawiska feudalizmu w symbolice heraldycznej miast l¹skich, Zaranie
l¹skie, t. XXIII, 1960, s. 355368; i d e m, Ze studiów nad symbolik¹ feudalizmu w heraldyce miast
l¹skich, Roczniki Sztuki l¹skiej, t. VI, 1968, s. 731.
26
E. K o  c i k, Motyw or³a piastowskiego w heraldyce miast l¹skich (XIIIXVI), Sobótka, t. XXIX,
1974, nr 2, s. 157176.
27
W 1997 r. Marek Adamczewski przygotowa³ pracê o herbach miast wielkopolskich, a w 1998 r.
Henryk Seroka na temat herbów miast ma³opolskich. Obaj autorzy dokonali szczegó³owej analizy treci
symbolicznych herbów z badanych regionów (zob. M. A d a m c z e w s k i, Heraldyka miast wielkopolskich do koñca XVIII w., maszynopis; H. S e r o k a, Herby miast ma³opolskich XIVXVIII wieku, maszynopis).
28
Pieczêcie miejskie wyodrêbni³em jako osobn¹ grupê w zestawieniu róde³ na koñcu pracy. Najstarsze z nich zosta³y opisane tak¿e w licznych dzie³ach zarówno niemieckich, jak i polskich badaczy
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bowiem przedstawia³y wizerunki aktualnych herbów. Dokumenty ze wspomnianymi pieczêciami wchodzi³y w sk³ad ró¿nych zespo³ów archiwalnych, przede wszystkim obejmuj¹cych kancelarie miast. Znaczna ich czêæ zosta³a zgromadzona równie¿ w zespo³ach archiwalnych cechów rzemielniczych, przy czym w wiêkszoci
by³y to potwierdzenia prawego pochodzenia, wystawiane przez w³adze miast staraj¹cym siê o przyjêcie na naukê do mistrza cechowego29. Niew¹tpliwie najcenniejszymi
ród³ami typowo heraldycznymi s¹ dokumenty herbowe. Mimo i¿ sporód ponad
trzydziestu, wydanych dla miast na badanym obszarze, do dnia dzisiejszego zachowa³o siê jedynie oko³o jednej trzeciej, to stanowi¹ one grupê reprezentatywn¹. S¹ to
bowiem dokumenty z kolejnych stuleci, pocz¹wszy od najstarszych z XV w. a¿ po
wiek XIX.
O wiele ubo¿sz¹ grupê stanowi¹ ród³a heraldyczne pochodz¹ce z innych zabytków kultury materialnej. Najstarsze, XV-wieczne kamienne p³askorzeby herbów
miejskich umieszczane na budowlach czy ich malowid³a, zachowa³y siê tylko w nielicznych miastach. Przetrwa³y natomiast tego typu zabytki z czasów nowo¿ytnych.
Nawet jeli w czasie ostatniej wojny uleg³y zniszczeniu orygina³y, to dziêki fotografiom w przedwojennych katalogach zabytków znany jest ich wygl¹d30. Na uwagê
zas³uguje równie¿ wydawany po wojnie polski katalog zabytków sztuki31.
Szczególnie utrudnione by³y badania dotycz¹ce barw herbów miejskich, ze
wzglêdu na bardzo skromny zasób wiarygodnych róde³. Dok³adne odtworzenie
pierwotnych barw mo¿liwe by³o jedynie wtedy, gdy miasto posiada³o dokument her(zob. m. in. P. P f o t e n h a u e r, Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300 bzw. 1327, Breslau 1879;
F. P i e k o s i ñ s k i, Pieczêcie polskie wieków rednich, Kraków 1899), oraz w wielokrotnie cytowanych
pracach H. Saurmy i O. Huppa. Ten ostatni w odniesieniu do najstarszych pieczêci bazowa³ na pracy
Engela, dotycz¹cej pieczêci w zbiorach archiwum miejskiego w Toruniu (zob. B. E n g e l, Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Ratsarchivs, Thorn 1894). Obaj uwzglêdnili oprócz najstarszych tak¿e pieczêcie doby nowo¿ytnej (zob. H. S a u r m a, Wappenbuch...; O. H u p p, Die Wappen und Siegel...; o
pieczêciach brandenburskich: F. A. V o s s b e r g, Die Siegel der Mark Brandenburg...). Na prace te
wielokrotnie powo³ywali siê M. Gumowski (Pieczêcie l¹skie do koñca XIV wieku...; i d e m, Najstarsze
pieczêcie miast polskich XIII i XIV w., Toruñ 1960) oraz wielu póniejszych badaczy.
29
Nie we wszystkich archiwach w zespo³ach akt cechowych wyodrêbniono grupê dokumentów,
zdarza siê, ¿e listy prawego pochodzenia s¹ umieszczone w jednym poszycie.
30
W serii powiêconej zabytkom sztuki prowincji brandenburskiej (Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg) zosta³y wydane m.in.: W. J u n g, W. S p a t z, Kreis Weststrenberg, Bd. VI, Th. III, Berlin
1913; E. B l u n c k, Kreis Crossen, Bd. VI, Th. 6, Berlin 1921; Kreis Königsberg, Bd. VII, Th. 1, Berlin 1928;
K. R e i s s e m a n n, Stadt und Landkreis Landsberg (Warthe), Berlin 1937; H. K u b a c h, Kreis Oststernberg, Stuttgart 1960. O zabytkach l¹skich zob. m.in.: H. L u t s c h, Verzeichnis des Kunstdenkmäler der
Provinz Schlesien, Bd. IIV, Breslau 18861903; a o poszczególnych powiatach i miastach: L. B u r g em e i s t e r, G. G r u n d m a n n, Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, Bd. IIII, Breslau 19301934;
K. D e g e n, W. B l e y l, V. W e r b i k, F. F o c k e, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau,
Breslau 1939; G. S c h i e d l a u s k y, R. H a r t m a n n, H. E b e r l e, Die Bau- und Kunstdenkmäler des
Stadtkreises Oppeln, Breslau 1939; E. K l o s e, H. R o d e, W. S t e p f, E. E b e r l e, Die Bau- und
Kunstdenkmäler des Kreises TostGleiwitz, Breslau 1943. O zabytkach pomorskich zob. H. L e m c k e,
Die Bau- und Kunstdenkmäler Pommerns, Stettin 1906.
31
Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. J. Z. £oziñski i B. Wolff-£oziñska, t. VII, z. 114, Województwo opolskie, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 19601968; t. VI, z. 23, 5, 8, 1014, Województwo katowickie, red. I. Rejduch-Samkowa i J. Samek, Warszawa 19601974.
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bowy, chocia¿ równie¿ w tych wzorcowych, jak by siê wydawa³o, ród³ach widoczne
s¹ rozbie¿noci w opisach nazw barw. W pozosta³ych przypadkach, nawet jeli znane s¹ publikacje z barwnymi wizerunkami herbów, jak XVI-wieczna mapa l¹ska
Helwiga czy herbarz Siebmachera z XVII w., nie zawsze odpowiadaj¹ one tym, które
na póniejszych pieczêciach przedstawiano z pomoc¹ szrafowania. Wizerunki herbów, widniej¹ce na sztychach z panoramami dawnych miast, równie¿ nie zawsze s¹
wiarygodne. Przedstawiane w popularnych XVII-wiecznych dzie³ach Meriana32, dotycz¹cych Czech, l¹ska, Marchii i Pomorza, oraz w sztychach z widokami miast
l¹skich z XVIII w. autorstwa Wernera, stanowi¹  na co zwróci³ uwagê Hupp  najczêciej artystyczn¹ wizjê herbu, niekiedy daleko odbiegaj¹c¹ od prawdziwego wizerunku oraz poprawnoci heraldycznej. Nie mo¿na jednak zupe³nie pomin¹æ owych,
tak krytycznie ocenianych przez niemieckiego heraldyka, grafik. Przedstawiaj¹ one
bowiem wersje herbów czêciowo znane ich twórcom z autopsji, tote¿ mimo pewnych uchybieñ dostarcza³y one interesuj¹cego materia³u pomocniczego dla innych
heraldyków w ubieg³ym stuleciu33. P³askorzeby widniej¹ce na cianach ratuszy, a
nawet malowid³a herbów w ich wnêtrzach, równie¿ nie stanowi³y wiarygodnych
róde³, by³y bowiem z regu³y wielokrotnie przemalowywane. Dopiero w XIX, czy
nawet XX w., pojawi³y siê na szerok¹ skalê p³askorzeby ze szrafowanymi barwami.
Zdecydowana wiêkszoæ barw miejskich, które dotrwa³y do naszych czasów, zosta³a
utrwalona ostatecznie w XIX w. Do wyj¹tków nale¿¹ herby przedstawiaj¹ce w god³ach wizerunki herbów szlacheckich i pañstwowych, o barwach powszechnie znanych, chocia¿ ju¿ w odniesieniu do herbów dawnych w³acicieli, którzy w³adali miastem przed stuleciami, mo¿na zauwa¿yæ du¿e rozbie¿noci miêdzy barwami ich herbów a barwami stosowanymi w herbach miejskich. S¹ one tym wiêksze, im dawniej
miasto by³o ich w³asnoci¹.
Uzupe³nieniem róde³ ikonograficznych, a niekiedy jedynymi dostêpnymi ród³ami, s¹ opisy herbów miejskich umieszczone w wymienionych wczeniej opisach miast
l¹skich, marchijskich i zachodniopomorskich, chocia¿ równie¿ ich wiarygodnoæ
jest bardzo ró¿na. Najbardziej wiarygodne pochodz¹ z tych, których autorzy wywodzili siê z opisywanego przez siebie regionu. Jest to jednak cenna grupa róde³,
umo¿liwiaj¹ca ponowne przeledzenie procesu kszta³towania siê herbu, zw³aszcza
¿e w wiêkszoci pochodz¹ one z XVII i XVIII w., a wiêc z okresu, kiedy ten znak
miejski funkcjonowa³ ju¿ powszechnie.
Wartoæ badawcza wykorzystanych róde³ heraldycznych jest bardzo zró¿nicowana. Bez w¹tpienia do najcenniejszych nale¿¹ pieczêcie i dokumenty herbowe. Pieczêcie herbowe sporz¹dzane na potrzeby kancelarii miejskiej, wykonywane na zlecenie w³adz miejskich, przedstawia³y aktualne, przynajmniej w pojêciu ówczesnych
magistratów, znaki. Im wiêksze by³o miasto, tym lepszemu rytownikowi powierza³o
wykonanie t³oka pieczêtnego. Taki rytownik z regu³y by³ twórc¹ wielu pieczêci i
32
M. M e r i a n, Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae..., Franckfurt
1652; i d e m, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae..., Franckfurt 1650.
33
W wydanym w 1870 r. herbarzu miast l¹skich jego autor Hugo Saurma-Jeltsch wielokrotnie
odwo³ywa³ siê do herbów z dzie³ Wernera, zw³aszcza w odniesieniu do ma³ych miast, dla których niejednokrotnie by³y jedynymi istniej¹cymi ród³ami (zob. H. S a u r m a, Wappenbuch...).
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dysponowa³ wiêksz¹ wiedz¹ z zakresu sztuki herbowej, dziêki czemu pieczêæ odznacza³a siê dobr¹ kompozycj¹ i poprawnie przedstawia³a herb. W³adze w du¿ych orodkach miejskich by³y równie¿ lepiej obeznane z wizerunkami innych herbów, dba³y
wiêc o poprawnoæ wizerunku napieczêtnego34. Odmiennie przedstawia³a siê w ma³ych miastach kwestia poprawnoci pieczêci, których wykonanie powierzano miejscowym rzemielnikom. Du¿ego znaczenia dokumentów herbowych dla badañ heraldycznych nie trzeba objaniaæ. Wykonane przez nadwornych malarzy wizerunki
herbów, widniej¹ce w tych dokumentach, s¹ artystycznie najdoskonalsze i maj¹ najwiêksz¹ wartoæ estetyczn¹.
Du¿ej ostro¿noci badawczej wymagaj¹ natomiast wizerunki herbów widniej¹ce na budowlach, meblach i wyposa¿eniu ratuszy, równie¿ te wystêpuj¹ce na dawnych sztychach z widokami miast. Podobnie jak w przypadku pieczêci, mo¿na przyj¹æ, ¿e im bardziej znany by³ ich twórca, tym bardziej odpowiada³y one zasadom
heraldycznej poprawnoci, chocia¿ czêsto wizerunki te by³y jedynie motywem ozdobnym, a wyobra¿enia gode³ i ich barwy stanowi³y doæ swobodn¹ interpretacjê znaku
miejskiego.
Brak polskiej systematyki terminologicznej herbów miejskich sprawi³, ¿e w pracy
korzystano z zasad opisu herbów rycerskich zaproponowanych przez Józefa Szymañskiego, a tam, gdzie by³o to mo¿liwe, zastosowano terminologiê u¿ywan¹ np. w
odniesieniu do wizerunków budowli przez historyków sztuki i architektury35.
Okreleniem herb miejski pos³ugiwano siê w przesz³oci bardzo niekonsekwentnie. W tekstach ³aciñskich herb miejski wymieniany jest jako: urbis insigne,
signum oppidi, signet, czyli raczej jako znak, odznaczenie, ni¿ odpowiadaj¹ce terminowi arma  herb36. Dopiero w tekstach niemieckich herb miejski okrelany
by³ terminem Wappen, a wiêc takim samym, jak herb rycerski, chocia¿ spotkaæ mo¿na równie¿ okrelenie Stadt Signet37. Okrelenia insignium, signium, signet nale¿y
uznaæ za równoznaczne z terminem herb38. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na fakt,

34
Na presti¿owe znaczenie pieczêci, której rozmiar i jakoæ wykonania wiadczy³a o pozycji miasta, zwraca³o uwagê wielu badaczy, m.in. Marian Haisig (zob. M. G u m o w s k i, M. H a i s i g, S. M ik u c k i, Sfragistyka, Warszawa 1960, s. 144).
35
Zob. J. S z y m a ñ s k i, Systematyka polskiej heraldyki rycerskiej a budowa jêzyka blazonowania,
Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka, t. XXII, 1980, z. 1, s. 3338, oraz i d e m,
Herbarz redniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, tak¿e S³ownik terminologiczny sztuk piêknych, Warszawa 1996.
36
O tym, i¿ okrelenie to stosowane by³o tak¿e w odniesienu do herbu miejskiego, wiadczy u¿ycie terminu arma w dokumencie herbowym cesarza Zygmunta, wydanym dla Èeskego Brodu w 1437 r.
(zob. J. È e l a k o v s k ý, G. F r i e d r i c h, Privilegia královských mìst èeských 14201526, Praha 1948,
nr 113).
37
Okrelenie Stadt Signet stosowa³ J. Schickfuss, np. w przypadku herbu Opola (zob. J. S c h i c kf u s s, New Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung..., Jehna 1625, s. 127).
38
W ³aciñskich opisach herbów w Silesiographii Heneliusza stosowane s¹ wymiennie terminy
insignium i signum, ale ju¿ w tekstach niemieckich w tym samym dziele okrela siê herb jako Wappen, a
zatem ³aciñskie okrelenia równie¿ oznacza³y herb (N. H e n e l i i, Silesiographia Renovata..., Cap. VII).
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¿e jeszcze autorzy osiemnastowiecznych dzie³, zawieraj¹cych opisy herbów miejskich, uto¿samiali je wprost z pieczêci¹ miejsk¹39.
Bogactwo symboliki miejskiej, z jej zasadnicz¹ cech¹  zmiennoci¹ znaczeniow¹, pozwoli³o na dynamiczne ujêcie herbu tej kategorii jako zabytku podlegaj¹cego
ró¿nym wp³ywom i zmianom, wynikaj¹cym z przes³anek politycznych, prawnych,
religijnych, gospodarczych. Oczywicie mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e czêsto
owa zmiennoæ wynika³a z braku wiedzy w³adz miejskich o najstarszych czy wczeniej u¿ywanych herbach, ale w³anie z pomoc¹ herbów próbowano opisaæ i zamanifestowaæ aktualn¹ sytuacjê polityczn¹ czy w³asnociow¹ miasta.
Herby by³y zatem istotnymi elementami dzia³añ propagandowych i promocyjnych miasta, tworz¹cych jego pozytywny wizerunek. Jest tak zreszt¹ do dzi, o czym
wiadcz¹ god³a wspó³czesnych miast.

39
Uto¿samianie herbów z pieczêciami miejskimi widoczne jest nawet w dzie³ach wczeniejszych.
I tak ju¿ w drugiej po³. XVI w. Joachim Curaeus u¿ywa³ terminu Insiegel  pieczêæ, opisuj¹c herb Ko¿uchowa (zob. J. C u r a e u s, Chronica des Hertzogsthum..., Bd. II, s. 305); terminem Insiegel wymiennie z
Wappen pos³ugiwa³ siê wielokrotnie u schy³ku XVII w. F. Luca, opisuj¹c herby miast l¹skich (zob.
F. L u c a, Schlesiens curiose Denckwürdigkeiten...). W XVIII w. czynili tak autorzy opisuj¹cy herby miast
pomorskich (L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung...; C. F. W u t s t r a c k, Kurze historisch,
geographisch, statistische Beschreibung...).
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Rozdzia³ I

PIECZÊÆ JAKO WZORZEC IKONOGRAFICZNY
HERBU MIEJSKIEGO
Geneza herbu miejskiego

K

westia genezy herbu miejskiego zwi¹zana jest cile z powstaniem i funkcjonowaniem najstarszego znaku miejskiego, czyli pieczêci. Wielokrotnie w opracowaniach heraldycznych poruszane by³o zagadnienie relacji miêdzy pieczêciami i herbem. Znane s¹, opisane przez Mariana Gumowskiego, trzy teorie dotycz¹ce pochodzenia herbów miejskich1. Dyskusja na ten temat toczy siê od ponad stu lat. Na
gruncie polskiej heraldyki dominowa³y pogl¹dy ukszta³towane pod wp³ywem niemieckich badaczy, chocia¿ równie¿ wród nich zarysowa³y siê doæ istotne rozbie¿noci. Niektórzy, tak jak Feliks Hauptmann, twierdzili, i¿ rozwój herbu miejskiego
nast¹pi³ niezale¿nie od pieczêci miejskiej, zgodnie z jego pierwotnym zastosowaniem jako bojowego znaku rozpoznawczego zaczê³y pos³ugiwaæ siê nim oddzia³y
miejskie2. Stanowisko to podziela³ m.in. czeski heraldyk Vaclav Vojtiek. Uwa¿a³ on,
¿e czeskie herby miejskie powsta³y w czasach wojen husyckich, kiedy oddzia³y wojsk
z poszczególnych miast umieci³y na swoich tarczach herby jako znaki rozpoznawcze3. Herb miasta przedstawia³a najstarsza pieczêæ, jak uwa¿ali inni niemieccy heraldycy, a wród nich autor herbarza miast l¹skich Hugo Saurma, konsekwentnie przedstawiaj¹c wizerunki herbów miast l¹skich opracowane na podstawie wizerunków
1
M. Gumowski podzieli³ badaczy herbów miejskich na trzy grupy. Przedstawiciele pierwszej, do
której zaliczy³ m.in. F. A. Vossberga i H. Saurmê, uwa¿ali, ¿e herbem miejskim by³o god³o z najstarszej
pieczêci. Druga, w której znalaz³ siê O. Hupp, za w³aciwy herb uznawa³a wizerunek widniej¹cy na
najnowszej pieczêci miejskiej. W koñcu trzecia, do której sam siê zaliczy³, skupia³a uczonych twierdz¹cych, i¿ w³aciwym herbem miasta mog³o byæ god³o, które u¿ywane by³o najd³u¿ej i przez najd³u¿szy
czas figurowa³o na jego pieczêciach (zob. M. G u m o w s k i, Herby miast polskich, Warszawa 1960,
s. 7576).
2
Na temat genezy herbów F. Hauptmann opublikowa³ wiele prac. Zgodnie ze swoj¹ teori¹, ¿e herb
musi sk³adaæ siê z tarczy i god³a, za najstarszy herb miejski w Niemczech uzna³ wizerunek umieszczony
na pieczêci Lubeki z 1369 r. (zob. F. H a u p t m a n n, Das Wappenrecht. Historische und dogmatische
Darstellung der im Wappenwesen geltenden Rechtssätze, Bonn 1896, s. 7 i 117126).
3
V. V o j t í  e k, O peèetích a erbech mìst praských a jiných èeských, Praha 1928, s. 9.
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napieczêtnych4. Herb miejski ewoluowa³ niekiedy kilkaset lat, aby przybraæ sw¹ ostateczn¹ formê dopiero w XVIIIXIX w., tak¿e wiêc aktualny herb przedstawiany by³
na najpóniejszych pieczêciach miejskich  twierdzi³ Otto Hupp, a tak¿e czêæ niemieckich heraldyków5. Wiêkszoæ dawnych, jak i wspó³czesnych badaczy, wi¹¿e
genezê herbu miejskiego z pieczêciami kancelarii miejskiej. Kwesti¹ sporn¹ pozostaje, kiedy wizerunek napieczêtny mo¿na uznaæ za przedstawienie herbu miejskiego. W badaniach z ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie zwracano uwagê na zale¿noæ gode³ herbów miejskich i wizerunków napieczêtnych. Karlheinz Blaschke zauwa¿y³, ¿e zale¿noæ herbu od pieczêci miejskiej by³a odwrotna ni¿ herbu i pieczêci
rycerskiej. Herb rycerski przenoszono z tarczy bojowej w pole pieczêci, natomiast
miejski z pieczêci w pole herbowe6. God³a herbowe tworzono z wizerunków napieczêtnych, przejmowanych w ca³oci albo jedynie z ich fragmentów, dopasowywanych zgodnie z wymogami heraldyki7. Proces heraldyzacji wizerunków napieczêtnych trwa³  wed³ug Blaschkego  kilkaset lat i jeszcze w XVIII-wiecznych opisach
miast saskich uto¿samiano herb z pieczêci¹8.
W badaniach heraldyków Czech i S³owacji widoczny by³ równie¿ wspomniany
podzia³ pogl¹dów zwi¹zanych z genez¹ herbów miejskich. W licznych opracowaniach z ostatnich kilkudziesiêciu lat wyranie jednak dominowa³y te, które wi¹za³y
genezê herbu z wizerunkiem napieczêtnym. W zasadzie odrzucono wczeniejsz¹
koncepcjê Vojtika o pochodzeniu herbu miejskiego od znaku bojowego, podobnie
jak uto¿samianie najstarszej pieczêci z herbem zosta³o uznane przez Ivana Hlaváèka
za zbytnie uproszczenie9. Heraldycy czescy i s³owaccy skoncentrowali siê g³ównie
na kwestii, kiedy ukszta³towa³ siê herb miejski i sta³ siê powszechnie spotykany w
dawnych miastach10. Wielce pomocne w tych badaniach okaza³y siê dokumenty z
nadaniami pieczêci i herbów, gdy¿ dziêki nim mo¿liwe by³o okrelenie czasu upoH. S a u r m a, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870.
O. H u p p (w swoim monumentalnym dziele, Die Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken
und Dörfer, Königreich Preussen, Bd. I, Heft 1, Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg, Bd. I, Heft 2,
Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt a/Main 18961898, reprint 1993) opisa³ wszystkie pieczêcie
poszczególnych miejscowoci, które uda³o mu siê ustaliæ. Je¿eli jednak miasto nie uzyska³o oficjalnego
nadania herbu, a ówczesne w³adze nie zna³y barw, tworzy³ barwny wizerunek herbu opieraj¹c siê b¹d
na aktualnie, tj. w XIX w., u¿ywanej pieczêci, b¹d na ostatniej z zachowanych.
6
K. B l a s c h k e, Siegel und Wappen in Sachsen, Leipzig 1960, s. 38. Ju¿ wczeniej G. A. Seyler
uwa¿a³, i¿ na kszta³t pieczêci oddzia³ywa³ kszta³t tarczy rycerskiej, dlatego te¿ pieczêcie niemieckich rycerzy z XIII w. mia³y kszta³t trójk¹tny (por. G. A. S e y l e r, Geschichte der Heraldik, Nürnberg 1889, s. 73).
7
K. B l a s c h k e, op. cit., s. 38.
8
K. Blaschke powo³ywa³ siê na dzie³o nadwornego geografa A. F. Zürnera, który ok. 1720 r., przygotowuj¹c dane statystyczne dotycz¹ce miast, zwraca³ siê do w³adz miejskich z prob¹ o opis herbu i
uzyska³ w wielu przypadkach po prostu opis pieczêci miejskich (zob. K. B l a s c h k e, op. cit., s. 3839).
9
I. H l a v á è e k, K poèátkùm mìstských erbù ve støední Evropì, [w:] Problemy nauk pomocniczych
historii, z. 2, Katowice 1973, s. 4647.
10
Dyskusja na temat pocz¹tków herbów miejskich w Czechach w du¿ej czêci koncentrowa³a siê
wokó³ tezy Vojtíka, który uwa¿a³, i¿ herby miast powsta³y dopiero w czasie wojen husyckich (V. V o jt í  e k, O peèetích a erbech mìst..., s. 123 i n.); autorzy wydanych w ostatnich kilkudziesiêciu latach prac
zgodnie twierdz¹, i¿ herby oko³o 15 miast czeskich z pewnoci¹ istnia³y ju¿ wczeniej (V. R u d a a
kolektiv, Znaky severoèeských mìst, Most 1970, s. 18; J. È a r e k, Mìstské znaky v èeských zemích, Praha
1985, s. 2429).
4
5
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wszechnienia siê herbu. Nadania herbów przez w³adców, pocz¹wszy od 1369 r. dla
Koszyc i 1411 r. dla Mostu, wiadczy³y, ¿e te reprezentuj¹ce miasta znaki funkcjonowa³y ju¿ w ¿yciu spo³ecznym. O ile jednak pierwsze nadania, uzyskane przez miasta
królewskie, mog³y dowodziæ, ¿e by³ to dopiero pocz¹tkowy okres kszta³towania siê
herbu miejskiego, to nadanie herbu ju¿ w 1423 r. miastu prywatnemu Tøebnicy, a
wiêc mniej uprzywilejowanemu, wskazywa³o, ¿e w pierwszej po³owie XV w. nast¹pi³o upowszechnienie herbu miejskiego11. Podobn¹ wymowê mia³o tak¿e wydanie przez
królów czeskich w XV w. kilkudziesiêciu dokumentów herbowych12. O wiele mniej
jednoznacznie badacze czescy i s³owaccy okrelali czas powstania najstarszych herbów. Pierwsza pieczêæ herbowa z wizerunkami architektury miejskiej s³owackiej
Banskiej tiavnicy pochodzi³a z drugiej po³. XIII w., a czeskich Litomieøic z 1262 r.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e najstarsze herby miast na tych ziemiach powsta³y w³anie
w tym okresie13. Oko³o 1360 r., w czasach panowania Karola IV, w wielkiej sali zamku Lauf umieszczono kamienne p³askorzeby herbów rycerskich oraz trzy miejskie: Pragi, Kutnej Hory i Wroc³awia14. wiadczy to przede wszystkim o roli tych
miast, a równoczenie stanowi wskazówkê, ¿e funkcjonowa³ ju¿ wówczas ten typ
znaku miejskiego. Pocz¹tki herbów na ziemiach czeskich datowane s¹ na drug¹ po³.
XIII w.15, ale tak¿e na drug¹ po³. XIV w.16, przy czym dosyæ nieostro przedstawia³y siê
kryteria, którymi kierowali siê badacze. W zasadzie za pojawienie siê herbu uwa¿ali
umieszczenie wizerunku na tarczy herbowej, wielokrotnie jednak zaznaczali, ¿e nawet wiele du¿ych miast dopiero kilkaset lat po powstaniu sporz¹dza³o pieczêæ herbow¹17. W konsekwencji, mimo i¿ w XIV w. wystêpowa³y ju¿ na ziemiach czeskich
herby miejskie, uznano, ¿e proces heraldyzacji nale¿y rozpatrywaæ odrêbnie dla
ka¿dego z miast, w powi¹zaniu z jego sytuacj¹ prawno-w³asnociow¹ i gospodarcz¹18.
Z oczywistych wzglêdów, wynikaj¹cych z zakresu terytorialnego niniejszej pracy, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ pogl¹dy niemieckich badaczy, przedstawione w
pracach Saurmy i Huppa zgodnie z g³oszonymi przez nich teoriami. Natomiast prace
heraldyków czeskich stanowi¹ cenn¹ pomoc w odniesieniu do miast l¹skich, zawieraj¹ bowiem opis procesów kszta³towania siê herbów, który w analogiczny sposób
przebiega³ na l¹sku, podporz¹dkowanym ju¿ w tym okresie Koronie Czeskiej.
Podobnie jak w rodkowoeuropejskiej literaturze heraldycznej, równie¿ w polskich pracach widoczne jest zró¿nicowanie pogl¹dów zarówno w kwestii genezy, jak
V. R u d a a kolektiv, op. cit., s. 1719.
Zob. czêæ powiêcon¹ dokumentom herbowym.
13
Pieczêæ herbowa Banskiej tiavnicy (zob. J. N o v á k, Slovenské mestské a obecné erby, Martin
1972, s. 56); Litomieøic (zob. V. R u d a a kolektiv, op. cit., s. 1213).
14
J. P i l n á è e k, Èeské heraldické památky na hradì Laufu u Norimberka, Èasopis Spoleènosti
pøátel staroitností, LVII, 1949, s. 6577, tak¿e W. K r a f t, W. S c h w e m m e r, Kaiser Karls IV. Burg und
Wappensaal zu Lauf, Nürnberg 1960; V. R ù  e k, Èeská znaková galérie na hradì Laufu u Norimberka z
roku 1361, Praha 1988.
15
I. H l a v á è e k, op. cit., s. 54.
16
V. R u d a a kolektiv, op. cit., s. 19.
17
W Czechach najstarsza pieczêæ, której ca³y wizerunek umieszczony zosta³ na tarczy, nale¿a³a do
Starego Miasta Pragi i pochodzi dopiero z 1477 r. (V. R u d a a kolektiv, op. cit., s. 16).
18
I. H l a v á è e k, op. cit., s. 47 i 54.
11
12
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i samego pojêcia herbu miejskiego. W przedwojennych opracowaniach Marian Friedberg oraz Zygmunt Wdowiszewski wyra¿ali pogl¹dy, ¿e herby miejskie zosta³y ukszta³towane dopiero w drugiej po³. XIV w.19 Wspomniany ju¿ wczeniej M. Gumowski,
chocia¿ uwa¿a³ za god³o herbowe wizerunek z najd³u¿ej u¿ywanej przez miasto pieczêci, twierdzi³ równoczenie, ¿e wyobra¿enia wystêpuj¹ce na najstarszych pieczêciach nie zawsze by³y herbem20. Zgodnie z tym, o ile najstarsza pieczêæ miasta, nawet ta z XIII w., by³a u¿ywana bez przerwy przez d³ugi czas, nale¿a³o uznaæ jej wizerunek za god³o herbowe21. Inaczej pojmowa³ herb miejski drugi wybitny polski badacz Marian Haisig, który w licznych opracowaniach, g³ównie na temat materia³u ze
l¹ska, wprowadzi³ w zasadzie znak równoci miêdzy pieczêci¹ i herbem. Gdy miasto sprawia³o sobie now¹ pieczêæ, z innym wizerunkiem, uwa¿a³ ¿e zmienia³ siê herb22.
W wiêkszoci pozosta³ych wspó³czesnych publikacji, dotycz¹cych obecnych ziem
zachodniej i pó³nocnej Polski, przyjmowane s¹ pogl¹dy Gumowskiego i Haisiga, przy
czym o ile w ogóle podejmowano kwestiê genezy herbów, to wi¹zano j¹ z XIII-wieczn¹ akcj¹ lokacyjn¹23. Jedynie nieliczni badacze wskazywali, i¿ herb miejski utworzo-

19
Por. M. F r i e d b e r g, Herb miasta Krakowa, Rocznik Krakowski, t. XXXVII, 1937, s. 109, oraz
Z. W d o w i s z e w s k i, Najdawniejsza pieczêæ miasta Torunia, Miesiêcznik Heraldyczny 1930, nr 2,
s. 30.
20
M. G u m o w s k i, Herby miast polskich..., s. 76; i d e m, Najstarsze pieczêcie miast polskich XIII i
XIV wieku, Toruñ 1960, s. 16.
21
M. Gumowski nie sprecyzowa³, które z najd³u¿ej u¿ywanych pieczêci miejskich posiada³y w
polach god³a herbowe: ogólnomiejskie czy sekretne. W swoich pracach, zarówno starszych (zob.
M. G u m o w s k i, Pieczêcie i herby miast wielkopolskich, Poznañ 1932; i d e m, Pieczêcie l¹skie do koñca
XIV wieku, [w:] Historia l¹ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, Kraków 1936, s. 247440;
i d e m, Pieczêcie i herby miast pomorskich, Toruñ 1939), jak i powojennych, doæ dowolnie okrela³
wizerunki napieczêtne jako herby.
22
W swoich starszych pracach, np. o herbie widnicy, M. Haisig twierdzi³, i¿ najstarsza pieczêæ
miasta z 1280 r. z wizerunkiem gryfa reprezentowa³a istotny herb miasta (zob. M. H a i s i g, Herb
miasta widnicy, Sobótka, t. III, 1948, s. 279). W póniejszych opracowaniach, m.in. o herbach Legnicy, Jawora, G³ogowa, wyra¿a³ mniej jednoznaczne pogl¹dy co do genezy herbów tych miast, twierdz¹c,
i¿ herb miasta Legnicy, który przed siedmioma wiekami zacz¹³ siê formowaæ w obrazie pieczêci [...]
znalaz³ ostateczn¹ aprobatê dopiero w po³owie XVIII w. (por. M. H a i s i g, Herb miasta Legnicy. Jego
geneza i symbolika, Szkice Legnickie, t. V, 1969, s. 20), a o herbie Jawora: herb Jawora w swojej historycznej postaci ustalonej ju¿ w trzynastym stuleciu, przy czym uwa¿a³, i¿ w XVI w. herb, zmieniony
samorzutnie przez miasto, nie doczeka³ siê zatwierdzenia przez króla, nie mo¿na go wiêc traktowaæ
jako herbu w³aciwego (zob. M. H a i s i g, Herb miasta Jawora w wietle dokumentacji historycznej, Jawor
1987, s. 11). Moim zdaniem, przyjmuj¹c takie uzasadnienie, nale¿a³o zakwestionowaæ wiêkszoæ l¹skich herbów, które z regu³y by³y ustalane przez w³adze miast, a tylko niektórym z nich uda³o siê uzyskaæ dokumenty herbowe od w³adców.
23
Na powstanie herbu wraz z lokacj¹ miasta w XIII w. lub bezporednio po niej wskazywa³a
M. Kaganiec, m.in. w przypadku Gliwic, Pyskowic, Mys³owic, opisuj¹c herby miast górnol¹skich (zob.
M. K a g a n i e c, Herby i pieczêcie miast górnol¹skich, t. I, z. 13, Katowice 19921995). Podobnie by³o
w przypadku miast zachodniopomorskich (zob. T. B i a ³ e c k i, Herby miast Pomorza Zachodniego,
Szczecin 1991). Jeszcze wczeniej, bo na XII i XIII w., wskaza³ bez odwo³ania siê do róde³, M. Czerner
w pracy o herbach województwa koszaliñskiego (M. C z e r n e r, Herby miast województwa koszaliñskiego, Koszalin 1989, s. 8). O pojawieniu siê pieczêci miejskiej z herbem w XIII w. pisa³ D. Tomczyk w pracy
o herbach Opolszczyzny (D. T o m c z y k, Herby miast l¹ska Opolskiego, Opole 1996, s. 7).
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no w drodze ewolucji wizerunku napieczêtnego, a proces ten trwa³ kilkadziesi¹t czy
kilkaset lat24. W ostatnich latach Józef Szymañski, w pracach o genezie polskich
herbów miejskich, przypomnia³ dwa istotne elementy badawcze, o których jakby
zapomniano przy konstruowaniu hipotez na temat pocz¹tków herbów miejskich25.
Pierwszy  to fakt, i¿ herb miejski by³ wtórny w stosunku do rycerskiego, drugi  ¿e
herb w cis³ym znaczeniu tworzy god³o umieszczone w polu tarczy. Przypomniano
zatem jedn¹ z kardynalnych zasad heraldyki, do której odwo³ywali siê wspomniani
wczeniej F. Hauptmann ju¿ u schy³ku XIX w. w odniesieniu do genezy herbów miast
niemieckich i w latach dwudziestych naszego stulecia V. Vojtíek, przestrzegaj¹cy
zasady nie ma herbu bez tarczy w badaniach herbów miast czeskich26. Zgodnie ze
stanowiskiem J. Szymañskiego nale¿a³o uznaæ, ¿e herb miejski nie znalaz³ siê na
pieczêciach wczeniej ni¿ herb rycerski, natomiast pojawienie siê pieczêci herbowej
wiadczy³o o zakoñczeniu procesu heraldyzacji wizerunku napieczêtnego. Znane s¹
jednak wcale nieodosobnione przyk³ady, kiedy miasto nigdy nie pos³ugiwa³o siê pieczêci¹ herbow¹. W zwi¹zku z tym kszta³towanie siê herbów miejskich nale¿y przeledziæ nie jako jednorodny proces przeobra¿ania wizerunku napieczêtnego w god³o, ale jako zjawisko z³o¿one, nie pomijaj¹c równie¿ wa¿nej roli wizerunków nigdy
na pieczêciach nie przedstawionych oraz herbów nadanych przez panuj¹cych.
W miastach, które sprawi³y pieczêcie herbowe lub uzyska³y nadanie herbu w formie
oficjalnego dokumentu, mo¿na bezsprzecznie ustaliæ czas, a nawet datê powstania
herbu miejskiego. W pozosta³ych przypadkach skazani jestemy na konstruowanie
hipotez. W miastach nie posiadaj¹cych pieczêci herbowych ani nadania istotn¹ rolê
w genezie herbu odgrywa³y pieczêcie ogólnomiejskie. Zgodnie z wczeniejszymi
uwagami na ten temat mo¿na przyj¹æ, ¿e herb miejski wystêpowa³ sporadycznie na
badanych ziemiach ju¿ u schy³ku XIII w. Rozwój herbów w poszczególnych miastach
przebiega³ w ró¿ny sposób, chocia¿ ten typ znaku miejskiego upowszechni³ siê dopiero w XVI i XVII w. Natomiast pierwsze herby miejskie umieszczono w herbarzach z XV w.27

24
M. Antoniewicz uwa¿a, i¿ najstarsze polskie herby miejskie istnia³y ju¿ w XIII w. i wówczas
rozpocz¹³ siê trwaj¹cy kilkadziesi¹t lat proces kszta³towania siê heraldyki miejskiej (M. A n t o n i ew i c z, Herby miast województwa czêstochowskiego, Czêstochowa 1984, s. 11). Natomiast T. Czocher,
przyjmuj¹c w zasadzie pogl¹dy M. Gumowskiego, twierdzi, i¿ motywy obrazowe na pieczêciach XIII- i
XIV-wiecznych nie by³y jeszcze herbami w cis³ym tego s³owa znaczeniu; niektóre z miast ustala³y swoje
herby ju¿ w XIV w., natomiast inne kszta³towa³y swoje god³o w ci¹gu stuleci (T. C z o c h e r, Herby miast
województwa wa³brzyskiego, Rocznik Województwa Wa³brzyskiego 19891991, s. 93).
25
Zob. J. S z y m a ñ s k i, Herb  znak samorz¹dnej wspólnoty, [w:] Polskie tradycje samorz¹dowe a
heraldyka. Materia³y sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 w Lublinie, red. P. Dymmel, Lublin 1992, s. 9198; i d e m, W sprawie genezy polskich herbów miejskich, [w:] Spo³eczeñstwo Polski
redniowiecznej. Zbiór studiów, t. VI, Warszawa 1994, s. 169179.
26
J. S z y m a ñ s k i, op. cit., s. 93.
27
Zob. E. B e r c h e m, D. L. G a l b r e a t h, O. H u p p, Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters,
[w:] E. B e r c h e m, D. L. G a l b r e a t h, O. H u p p, K. M a y e r, Beiträge zur Geschichte der Heraldik,
Neuer Siebmacher, Bd. D (reprint), Neustadt an der Aisch 1972.
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Pieczêæ miejska jako pierwowzór herbu
Pieczêcie by³y pierwszymi i najstarszymi znakami miast. W pañstwach Europy Zachodniej pierwsze pieczêcie miejskie pochodz¹ z pierwszej po³. XII w.28 Jedn¹ z najstarszych by³a pieczêæ Kolonii, przywieszona do dokumentu z 1149 r. Na ziemiach
polskich pierwsze pieczêcie miejskie pojawi³y siê w drugiej po³. XIII w., najwczeniej
na l¹sku i Pomorzu29.
W³adze miast pos³ugiwa³y siê kilkoma typami pieczêci, przywieszanymi do dokumentów w zale¿noci od ich rodzaju i znaczenia prawnego. Pieczêæ miejska, stworzona na potrzeby kancelarii jako podstawowy rodek uwierzytelniaj¹cy wystawiane
dokumenty, zawiera³a w wizerunku i legendzie informacje, pozwalaj¹ce odbiorcy
dokumentu na rozpoznanie wystawcy. Zakres prawny stosowania danej pieczêci okrela³a treæ legendy, wskazuj¹c na konkretny organ w³adz miejskich lub rodzaj pieczêci, np. secretum, ad causas30. W praktyce kancelaryjnej pos³ugiwano siê kilkoma
zasadniczymi typami pieczêci. Najwa¿niejsza i jednoczenie najstarsza by³a pieczêæ
ogólnomiejska31. Wraz z rozwojem miasta i ustaleniem siê zakresu kompetencji poszczególnych organów samorz¹du sporz¹dzone zosta³y pieczêcie rad miejskich, ³awnicze oraz dodatkowo, do opatrywania bie¿¹cej korespondencji miejskiej  pieczêæ
sekretna32. Oprócz pieczêci, reprezentuj¹cych poszczególne organy w³adz miejskich
czy ca³e miasto, trzeba równie¿ wspomnieæ o pieczêciach nale¿¹cych do wójtów33.
Wszystkie wymienione typy w ró¿nym stopniu stanowi³y wzorce dla herbów miejskich.
Aby przeledziæ wp³yw poszczególnych typów pieczêci miejskich na ukszta³towanie siê herbu miejskiego, konieczne by³o przede wszystkim porównanie ich wizerunków z tymi, które zosta³y umieszczone po zakoñczeniu procesu heraldyzacji na
pieczêciach herbowych czy ewentualnie na innych wizerunkach herbów.
28
Z bardzo bogatej literatury sfragistycznej, w której opisano najstarsze pieczêcie miast zachodnioeuropejskich, warto wymieniæ m.in.: G. A. S e y l e r, Geschichte der Siegel, Leipzig 1894; T. I l g e n,
Sphragistik, Leipzig 1912; E. v. B e r c h e m, Siegel, Berlin 1918, s. 106117; E. K i t t e l, Siegel, Braunschweig 1970, oraz polski, jedyny jak dot¹d podrêcznik sfragistyki  M. G u m o w s k i, M. H a i s i g,
S. M i k u c k i, Sfragistyka, Warszawa 1960. M. Gumowski opublikowa³ równie¿ podrêcznik polskiej
sfragistyki w jêzyku niemieckim (zob. M. G u m o w s k i, Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz
1966).
29
Najstarsze pieczêcie z XIII w. posiada³y na l¹sku m.in.: Wroc³aw (przy dokumencie z 1262 r.),
widnica (1284), Ziêbice (1285), Z³otoryja (1292), Opole (1298), a na Pomorzu Zachodnim Ko³obrzeg
(1271) i Szczecin (1288). M. Gumowski zaliczy³ te pieczêcie nie tylko do najstarszych, ale i najbardziej
okaza³ych (zob. M. G u m o w s k i, M. H a i s i g, S. M i k u c k i, Sfragistyka..., s. 238 i 241).
30
Zob. M. H a i s i g, Studia nad legend¹ pieczêci miejskiej, Wroc³aw 1953, s. 20.
31
Pieczêcie te zawiera³y w legendach napisy: SIGILLUM BURGENSIUM, SIGILLUM CIVIUM,
SIGILLUM CIVITATIS, SIGILLUM OPPIDI; uwagi o pieczêciach ogólnomiejskich i ich legendach przedstawi³ M. H a i s i g, op. cit., s. 1943.
32
Pieczêcie ³awnicze posiada³y napisy: SIGILLUM SCABINORUM, SIGILLUM IUDICI, rad miejskich: SIGILLUM CONSULUM, SIGILLUM SENATUS..., a pieczêcie sekretne najczêciej: SIGILLUM
SECRETUM (zob. M. H a i s i g, op. cit., s. 4450).
33
Pieczêcie wójtów posiada³y najczêciej napis: SIGILLUM ADVOCATI (M. H a i s i g, op. cit.,
s. 9596).
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Pieczêcie ogólnomiejskie, najbogatsze w warstwie przedstawieniowej, o wizerunkach rozbudowanych kompozycyjnie, z du¿¹ liczb¹ ró¿norodnych wyobra¿eñ,
stanowi³y podstawowy wzorzec ikonograficzny dla przysz³ych gode³ herbowych.
Oko³o 90% sporód kilkuset pieczêci ogólnomiejskich wykorzystano w god³ach herbowych.
Heraldyzacja, czyli dostosowanie wyobra¿enia napieczêtnego do wymogów heraldycznych, uzale¿niona by³a od liczby zawartych w nim wyobra¿eñ. W mniejszym
stopniu lub wcale nie ingerowano w formê pojedynczych wyobra¿eñ, widniej¹cych
w wizerunku napieczêtnym, przenosz¹c je w odpowiednich barwach w pole tarczy
herbowej. Natomiast wizerunki o rozbudowanej treci, g³ównie z wyobra¿eniami
architektury miejskiej, przedstawiano w uproszczonej formie, poprzez eliminacjê
niektórych motywów.
Przebieg heraldyzacji wizerunków napieczêtnych we wszystkich miastach na
badanych ziemiach nie zawsze mo¿na by³o odtworzyæ, poniewa¿ do naszych czasów
nie zachowa³y siê najstarsze pieczêcie wielu miast. Mo¿na jednak wskazaæ, jak ten
proces przebiega³, porównuj¹c go z miastami s¹siednimi, dla których dysponujemy
wiarygodnymi ród³ami sfragistycznymi.
Na wstêpie mo¿na stwierdziæ, ¿e pieczêæ ogólnomiejska stanowi³a jedyny wzorzec herbu dla ma³ych miast, które pos³ugiwa³y siê tylko jedn¹ pieczêci¹ do czasu
sporz¹dzenia w³aciwej pieczêci herbowej. Z kolei trudno mówiæ o heraldyzacji, gdy
najstarsza pieczêæ miejska by³a od pocz¹tku herbowa. W tym przypadku mo¿na 
porównuj¹c jej wizerunek z póniejszych pieczêci  stwierdziæ, czy herb siê utrwali³,
czy te¿ zosta³ odrzucony, co oznacza³o, i¿ proces kszta³towania siê znaku heraldycznego rozpoczyna³ siê od nowa. W pozosta³ych miastach, zanim sporz¹dzono pieczêæ
herbow¹, w³adze pos³ugiwa³y siê kilkoma pieczêciami ogólnomiejskimi. W³adze
ma³ych miast w zwi¹zku z tym, ¿e wystawia³y niewiele dokumentów, niekiedy przez
ca³e stulecia pos³ugiwa³y siê jedn¹ pieczêci¹ ogólnomiejsk¹.
W przypadku wizerunków napieczêtnych, przedstawiaj¹cych pojedyncze wyobra¿enia, stosowano z regu³y najprostszy zabieg, lokuj¹c je na tarczach herbowych.
W godle herbowym G³ucho³azów umieszczono wizerunek kolej g³owy. Jedyn¹ zmian¹ w porównaniu do wizerunku napieczêtnego by³o odwrócenie kolej g³owy z prawej strony w lew¹34. Na pieczêci herbowej z XVI w. innego miasta l¹skiego, Wo³owa, znalaz³ siê, w zasadzie w niezmienionej postaci, wizerunek wo³u, widniej¹cy wczeniej w polu pieczêci z XV w.35 Psie Pole w wizerunku napieczêtnym z XV w. posiada³o wizerunek siedz¹cego psa. Ten sam wizerunek umieszczono w polu tarczy na
pieczêci herbowej miasta z XVII w.36 W podobny sposób proces heraldyzacji pieczêci z pojedynczymi wizerunkami przebiega³ tak¿e na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim.
34
Pieczêæ z XV w. zawiera³a w polu g³owê koz³a zwrócon¹ w prawo, natomiast na pieczêci herbowej
z XVI w. w polu tarczy kola g³owa zwrócona by³a w lewo (O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 180,
oraz D. T o m c z y k, Herby miast l¹ska..., s. 33).
35
Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej APWr.), pieczêæ Wo³owa z XVII w. Zb. dok. klasz.
cyster. w Lubi¹¿u, Rep. 91, sygn. 988. Najstarsze pieczêcie opisa³ H. Saurma (Wappenbuch..., s. 397).
36
O. H u p p, op. cit., s. 135.
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Znacznie wiêkszych ingerencji w wizerunek god³a herbowego dokonywano w
pieczêciach ogólnomiejskich z kilkoma wyobra¿eniami. Najwa¿niejsz¹ zmian¹, dokonan¹ w wizerunkach napieczêtnych zawieraj¹cych dwa wyobra¿enia, by³o wprowadzenie podzia³u pola tarczy na pieczêci herbowej. W polu najstarszej pieczêci ogólnomiejskiej Raciborza widnia³y wizerunki po³uko³a i po³uor³a. Na pieczêci herbowej
wyobra¿enia te umieszczono na tarczy dwudzielnej w s³up37. Podobnego zabiegu
dokonano w pieczêci innego miasta l¹skiego, Olesna. W wizerunku napieczêtnym
z XV w. umieszczono w polu po³uor³a i po³uró¿ê, natomiast na pieczêci herbowej z
XVII w. wspomniane wyobra¿enia widnia³y na tarczy dwudzielnej w s³up38. Na tarczach dwudzielnych w s³up przedstawiane by³y na pieczêciach tak¿e herby miast
marchijskich  na wczeniejszych rozlokowane w lunym uk³adzie obok siebie. Na
pieczêci Lipian z XIV w. widnia³ wizerunek po³uor³a brandenburskiego, a obok trzy
gwiazdy, natomiast na pieczêci herbowej z XVII w.  oba elementy mieszcz¹ siê w
polu dwudzielnym w s³up39. W odró¿nieniu od tarcz dwudzielnych w s³up, sporadycznie wystêpowa³y dwudzielne w pas, przede wszystkim na Pomorzu. Ukszta³towany na podstawie pieczêci ogólnomiejskiej z XIV w. herb Dar³owa przedstawia³ na
tarczy dwudzielnej w pas wizerunek po³ugryfa z rybim ogonem, a poni¿ej dwie wstêgi rzek40.
Nie na wszystkich pieczêciach herbowych z dwoma wystêpuj¹cymi obok siebie
wyobra¿eniami wprowadzano tarcze z polami dwudzielnymi w s³up lub w pas. Na
ca³ym badanym obszarze znajdujemy bowiem pieczêcie herbowe, zawieraj¹ce w
swoich god³ach, tak jak na wczeniejszych pieczêciach ogólnomiejskich, wizerunki
bez linii dziel¹cej pola tarcz. Takie pieczêcie herbowe posiada³y miasta: Gryfino,
cinawa, roda l¹ska, Chociwel, ¯ory41.
Najwiêkszym przeobra¿eniom uleg³y w procesie heraldyzacji wizerunki napieczêtne, zawieraj¹ce rozbudowane kompozycje, przede wszystkim z przedstawieniem
37
Najstarsza, XIII-wieczna pieczêæ Raciborza zosta³a opisana i opublikowana wielokrotnie (zob.
m.in.: M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie..., s. 399 i tabl. CXXIV nr 122, ostatnio D. T o m c z y k, Herby
miast l¹ska..., s. 106); pieczêæ herbowa z XVI w. i póniejsze (zob. APWr., pieczêæ Raciborza na dok. z
1649 i 1676, Dok. miasta Wroc³awia, 2. 05. 1649, Zb. dok. klaszt. w. Macieja we Wroc³awiu, Rep. 66,
sygn. 1216).
38
Najstarsza pieczêæ znana jedynie z opisu u Saurmy (zob. H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 273),
pieczêæ herbowa Olesna z XVII w. widnia³a na dokumencie z 1750 r., zob. Archiwum Pañstwowe w
Poznaniu (dalej APP), Rydzyna  cechy, 15, Dep. B, V14; M. Antoniewicz zwróci³ uwagê na fakt, ¿e w
procesie kszta³towania siê god³a herbowego zosta³a zmieniona liczba p³atków ró¿y z trzech na cztery
(zob. M. A n t o n i e w i c z, Herby miast województwa czêstochowskiego..., s. 71).
39
Najstarsza pieczêæ opisana przez E. Kittela (zob. E. K i t t e l, Brandenburgische Siegel..., s. 72), a
z XVII w. zob. O. Hupp (op. cit., s. 68). Wizerunek herbu z takim w³anie god³em przedstawi³ Merian na
sztychu z widokiem miasta z po³. XVII w. (zob. M. M e r i a n, Topographia Electoratus Brandenburgici et
Ducatus Pomeraniae..., Franckfurt 1652).
40
Archiwum Pañstwowe w Szczecinie (dalej APSz.), pieczêcie Dar³owa: ogólnomiejska z XIV i
herbowa z XVII w., Zb. odcisków pieczêtnych, nr 391 i 381.
41
Pieczêæ Gryfina, APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych nr 248; pieczêæ cinawy i rody l¹skiej,
APWr., Zb. dok. klaszt. cyster. w Lubi¹¿u, Rep. 91, sygn. 286 i 220; pieczêæ Chociwla, APSz., Zb. odcisków pieczêtnych nr 320; pieczêæ ¯or opisana przez M. Gumowskiego (zob. M. G u m o w s k i, Herby i
pieczêcie województwa l¹skiego, Katowice 1939, s. 318319).
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ró¿nych budowli miejskich. Zmiany nie dotyczy³y zasadniczych motywów wyobra¿enia, to znaczy zachowywane by³y g³ówne elementy, np. wie¿e, ale z pominiêciem
uk³adu otworów okiennych i bramnych, kszta³tu dachów itp. Wyobra¿enia architektury miejskiej by³y, jak wykaza³y badania, najtrudniejszymi elementami do przedstawienia w polu herbowym.
Pieczêcie sekretne z regu³y zawiera³y uproszczone wersje pieczêci ogólnomiejskich, dlatego te¿ ich wizerunki napieczêtne odpowiada³y wymogom sztuki herbowej. Przeledzenie procesu heraldyzacji wizerunków jest uzasadnione tylko wtedy,
gdy jako wyobra¿enie w godle herbowym zosta³y przyjête wspomniane uproszczone
przedstawienia, przejête z pieczêci sekretnych42. Dobrym przyk³adem procesu upraszczania wizerunków na pieczêciach sekretnych s¹ pieczêcie Chojny z XIV w. Na pieczêci ogólnomiejskiej przedstawiono w³adcê na tronie, natomiast na sekrecie jedynie
jego popiersie, i w³anie ten wizerunek zosta³ umieszczony jako god³o herbowe43.
Pieczêæ herbowa Z³otoryi opracowano na podstawie wizerunku sekretu i pieczêci ogólnomiejskiej z XV w., przy czym do dotychczasowego wyobra¿enia dodano
wizerunek or³a dolnol¹skiego. Ukszta³towany w ten sposób nowy znak miasta znajdowa³ siê tak¿e w tym czasie na pieczêci ³awniczej (ale nie na tarczy)44.
Tak zosta³ ukszta³towany równie¿ herb Goleniowa. Na pieczêci herbowej, w
odró¿nieniu od ogólnomiejskiej z wizerunkami statku i drzewa, umieszczono dwa
pó³ksiê¿yce w s³up barkiem do siebie, a wokó³ nich cztery gwiazdy45.
Inne pieczêcie  s¹dowe, urzêdników ksi¹¿êcych  dostarczy³y wzorców przedstawieniowych dla pieczêci herbowych przede wszystkim w³adzom ma³ych miast.
Czêstokroæ pieczêæ s¹dowa pe³ni³a równoczenie rolê ogólnomiejskiej. Pieczêciami
s¹dowymi (Gerichts Siegel) pos³ugiwa³y siê m.in. w XVII w. w³adze l¹skiego miasteczka Micha³ów, a w XVIII w. Cieplic.

Pieczêcie herbowe
Sprawienie przez w³adze miasta pieczêci, w której wizerunku znajdowa³ siê herb
miejski, wiadczy o ustaleniu siê tego znaku. U¿ycie wizerunku herbu na pieczêciach przywieszanych czy wyciskanych na dokumentach stanowi³o, oprócz ich uwierzytelnienia, tak¿e rodzaj manifestacji heraldycznej dla odbiorców wystawianych
dokumentów46. Wizerunki pieczêci herbowych ustalano przede wszystkim na pod42
Taka sytuacja wymaga³a dysponowania materia³em porównawczym, a wiêc zarówno pieczêci¹
sekretn¹, jak i ogólnomiejsk¹. W wielu przypadkach jedynymi zachowanymi, najstarszymi pieczêciami
s¹ tylko sekretne, np. pieczêæ sekretna Gorzowa Wlkp. z XIV w., APSz., Oddzia³ w Gorzowie Wlkp. (dalej
APG), dokumenty pergaminowe, sygn. 20.
43
E. K i t t e l, Brandenburgische Siegel..., s. 73; M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 53.
44
Wizerunek pieczêci sekretnej opublikowa³ H. S a u r m a (Wappenbuch..., Tafl. III, nr 37). Pieczêæ wiêksz¹ z tego samego okresu zob. APWr., Oddzia³ w Legnicy (dalej APLeg.), Akta miasta Legnicy,
sygn. U 256.
45
H. D a n n e n b e r g, Münzgeschichte Pommerns in Mittelalter, Berlin 1893, s. 8788.
46
Przez pieczêæ herbow¹ nale¿y rozumieæ tak¹, w której wizerunku znajdowa³a siê jedynie tarcza
herbowa z god³em lub taka¿ tarcza z he³mem, klejnotem, labrami, czyli podstawowymi elementami
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stawie wczeniejszych pieczêci ogólnomiejskich sekretnych i pieczêci urzêdników
miejskich. Znane s¹ jednak tak¿e przypadki, kiedy na pieczêciach tych lokowano w
polu tarczy zupe³nie nowe wizerunki. Przy tym ów nowy wizerunek, tworz¹cy god³o,
u¿yty zosta³ tylko jeden raz i widnia³ na pieczêci, z czasem zastêpowanej now¹, z
wyobra¿eniami pochodz¹cymi z pieczêci wczeniejszych. Wizerunek ten uzupe³niano nowym elementem. W ten sposób powsta³y herby Gubina i Krosna Odrzañskiego. Na pieczêci herbowej Gubina z XV w. umieszczono w polu tarczy wizerunek
korony, który na pieczêci z XVII w. widnia³ ponad wyobra¿eniem wie¿y47.
NAJSTARSZE PIECZÊCIE HERBOWE POSZCZEGÓLNYCH MIAST48
L¥SK I £U¯YCE
XIII w.: 1. Brzeg, 2. G³ubczyce, 3. K³odzko, 4. Nysa (wójta), 5. Olenica, 6. Paczków, 7. Strzelin,
8. Ziêbice.
XIV w.: 1. Bierutów, 2. Bytom Odrzañski, 3. G³ogówek, 4. Kluczbork, 5. L¹dek, 6. Syców.
XV w.: 1. Bystrzyca K³odzka, 2. Bytom, 3. Gubin, 4. Lewin, 5. Miedzianka, 6. Z³otoryja.
XVI w.: 1. Boles³awów (s¹dowa), 2. Cieszków, 3. Czernina, 4. G³ucho³azy, 5. Jawor, 6. Krosno Odrzañskie, 7. Lena, 8. Lewin Brzeski, 9. Namys³ów, 10. Nowa Ruda, 11. O³awa, 12. Opole,
13. Otmuchów, 14. Racibórz, 15. Rybnik, 16. Strupina, 17. Strzegom, 18. roda l¹ska,
19. Trzebiel, 20. Wi¹zów, 21. Wo³ów, 22. Z¹bkowice, 23. ¯ory.
XVII w.: 1. Boguszów, 2. Dobromierz, 3. Gozdnica, 4. Grodków (s¹dowa), 5. I³owa, 6. Jasieñ, 7. Kietrz,
8. Krzystkowice, 9. Lubawka, 10. Lubin, 11. Miêdzylesie (s¹dowa), 12. Mys³owice, 13. Niemodlin, 14. Olesno, 15. Prochowice, 16. Psie Pole, 17. Pszczyna, 18. Pyskowice, 19. Rudna
(s¹dowa), 20. Su³ów, 21. Wa³brzych, 22. W¹sosz, 23. Wleñ, 24. ¯ary.
XVIII w.: 1. Bardo l¹skie, 2. Brody, 3. Gorzów l¹ski, 4. Krapkowice, 5. Lubliniec, 6. Prusice, 7. cinawa Ma³a, 8. Uraz.
XIX w.: 1. Dobroszyce, 2. Lenica, 3. Pilichowice, 4. Skorogoszcz, 5. Toszek, 6. Twardogóra, 7. Wodzis³aw.
ZIEMIA LUBUSKA
XIV w.: 1. Górzyca, 2. Kostrzyn n. Odr¹.
XV w.: 1. Gorzów Wielkopolski, 2. Recz.
XVI w.: 1. Dêbno Lubuskie, 2. Dobiegniew, 3. Mieszkowice, 4. Mylibórz, 5. Rzepin, 6. Sulêcin.
XVII w.: 
XVIII w.: 1. Chojna, 2. Lipiany.
POMORZE ZACHODNIE
XIV w.: 1. £eba, 2. Sianów.
XV w.: 1. Karlino.
XVI w.: 1. Dar³owo, 2. Gryfino, 3. Ko³obrzeg, 4. Koszalin, 5. Miastko, 6. Nowe Warpno, 7. Polanów,
8. Suchañ, 9. Wêgorzyno.
XVII w.: 1. Bobolice, 2. Czaplinek (pieczêæ ³awnicza), 3. Dobrzany, 4. Okonek, 5. Police, 6. Po³czyn,
7. S³upsk, 8. Stargard.
herbu. Nie by³a natomiast pieczêci¹ herbow¹ ta, w której wizerunku oprócz tarczy herbowej widnia³y
swobodnie rozmieszczone w polu inne wyobra¿enia reprezentuj¹ce miasto.
47
Pieczêcie Gubina na dok. z 1507 i z 1584 r., Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze (dalej
APZG), Dokumenty miasta Lubska, cech nieznany, sygn. D 43, D 57.
48
W zestawieniu nie uwzglêdniono miast, które uzyska³y nadania herbów. Je¿eli przy nazwie miasta nie zaznaczono typu pieczêci, znaczy to, i¿ by³a ni¹ pieczêæ ogólnomiejska.
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XVIII w.: 1. Gryfice, 2. £obez, 3. S³awno, 4. winoujcie.
XIX w.: 1. Barwice, 2. D¹bie, 3. Grabów.
XX wiek: Banie.
Podstawa ustalenia: H. S a u r m a, Wappenbuch...; F. A. V o s s b e r g, Siegel der Mark...; M. G um o w s k i, Najstarsze pieczêcie miast...; inwentarze i zbiory pieczêci w archiwach we Wroc³awiu, Szczecinie, Zielonej Górze.

Najstarsze miejskie pieczêcie herbowe pochodz¹ce z XIII w. to w wiêkszoci
jeszcze pieczêcie z herbami w³acicieli i za³o¿ycieli miast. Zaledwie jedna  Ziêbic z
XIII w.  przedstawia³a w polu gotyckiej tarczy herbowej wizerunki bez w¹tpienia
zaczerpniête z architektury miasta. Na pieczêciach K³odzka i G³ubczyc widnia³ w
polu tarczy wizerunek lwa czeskiego, a na pieczêci Olenicy orze³49. Na najstarszej
pieczêci Paczkowa przedstawiono, na tarczy dwudzielnej w s³up, w pobocznicy prawej po³uor³a l¹skiego, w lewej szeæ lilii heraldycznych (321). By³y to wizerunki
reprezentuj¹ce ksiêcia wroc³awskiego i biskupa wroc³awskiego50. W god³ach Brzegu i Strzelina umieszczono herby dawnych urzêdników ksi¹¿êcych b¹d w³acicieli51. Z czasem wizerunki przedstawiaj¹ce herby reprezentuj¹ce króla czeskiego mog³y zostaæ przyjête jako herby miejskie, jak np. w K³odzku, G³ubczycach, a póniej
tak¿e w Bystrzycy K³odzkiej i L¹dku. Znane by³y równie¿ przypadki odrzucenia dawnego wizerunku herbu, jak w Olenicy, w której na pieczêciach z XV w. widnia³ zamiast tarczy z or³em dolnol¹skim orze³  atrybut w. Jana Ewangelisty52. Podobny
proces mo¿na zaobserwowaæ w herbach rycerskich, które tak jak w Brzegu, a póniej
G³ogówku, zosta³y przejête jako miejskie53 albo, tak jak w Strzelinie, zast¹pione innym wizerunkiem54.

49
Oryginalny t³ok pieczêci K³odzka z drugiej po³. XIII w. znajduje siê w zbiorach Muzeum Ziemi
K³odzkiej; pieczêæ G³ubczyc z XIII w., opisana wielokrotnie (ostatnio zob. D. T o m c z y k, Herby miast
l¹ska..., s. 34), pieczêæ Olenicy na dok. z 1310 r., APWr., Zb. dok. perg. klaszt. premon. w. Wincentego we Wroc³awiu, Rep. 67, sygn. 143.
50
Zob. P. B r e t s c h n e i d e r, Das breslauer Bistumswappen, ZVfGS, Bd. L, 1916, s. 249;
M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie do koñca XIV w..., s. 391.
51
Kszta³t tarcz herbowych oraz umieszczone w nich god³a: w Brzegu  potrójna kotwica, w Strzelinie  he³m z dwoma skrzy¿owanymi kwiatami (liliami, jak twierdzi³ M. G u m o w s k i, op. cit., s. 409),
wskazywa³y, ¿e wizerunki te zosta³y przejête z pieczêci rycerskich, które w drugiej po³. XIII w. posiada³y
podobne kszta³ty i wizerunki. Identyczny he³m ze skrzy¿owanymi kwiatami widna³ na tarczy z wizerunkiem napieczêtnym Adama z Nieboszyc (zob. P. P f o t e n h a u e r, Die schlesischen Siegel von 1250 bis
1300 bzw. 1327, Breslau 1879, s. 27), natomiast podobny wizerunek do brzeskiego widnia³ w polu tarczy
na pieczêci z 1296 r. Ekryka de Fulstein i przedstawia³ trzy miecze wbite w jab³ko (?), (zob. op. cit.,
s. 28).
52
Pieczêæ Olenicy na dokumencie z 1414 r., APWr., Zb. dok. fundacji w. Jadwigi w Brzegu, Rep.
68, sygn. 191.
53
W obu miastach zosta³a jednak zmieniona dotychczasowa semantyka gode³, któr¹ z czasem
zaczêto uto¿samiaæ z zajêciami mieszkañców (zob. rozdzia³ powiêcony symbolice krajobrazu naturalnego i gospodarczego w niniejszej pracy).
54
Na pieczêci miejskiej z po³. XIV w. widnia³ zamiast tarczy herbowej anio³ (zob. pieczêæ Strzelina
na dok. z 1351 r., APWr., Zb. dok. klaszt. cyster. w Henrykowie, Rep. 84, sygn. 111 a).
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Na uwagê szczególnie zas³uguje wspomniana ju¿ pieczêæ Ziêbic z XIII w. Jej
wizerunek wskazuje na wzorce, którymi by³y niew¹tpliwie ówczesne pieczêcie rycerskie o identycznych kszta³tach. Dziêki tej pieczêci znajduje potwierdzenie teza o
wzorowaniu siê w³adz miejskich ju¿ w tym stuleciu na herbach rycerskich. Najstarsza pieczêæ herbowa Ziêbic, z wizerunkami architektury miejskiej, by³a jednak wyj¹tkiem wród wszystkich opisywanych pieczêci herbowych, nie mo¿na wiêc jeszcze
mówiæ o trwa³ym ukszta³towaniu siê herbu miejskiego w XIII w.55 Mo¿na natomiast
uznaæ, ¿e najstarsze herby miejskie powsta³y ju¿ u schy³ku tego wieku. Musia³o jednak up³yn¹æ ponad 200 lat, aby herb sta³ siê powszechnie spotykanym znakiem na
pieczêciach miejskich.
W XIV w. w dalszym ci¹gu dominowa³y pieczêcie z wizerunkami przyjêtymi z
tarcz herbowych w³acicieli czy za³o¿ycieli miast. Wizerunki takie widnia³y zarówno
na pieczêciach miast l¹skich (Bierutów, G³ogówek, L¹dek), jak i zachodniopomorskich (£eba, Sianów). Podobnie jak w XIII-wiecznych pieczêciach, równie¿ te wizerunki napieczêtne z czasem zosta³y uznane za herby miejskie. Sporadycznie wystêpowa³y w tym okresie pieczêcie, w których god³a herbowe posiada³y wyobra¿enia
odnosz¹ce siê do po³o¿enia naturalnego miast czy do gospodarki. Na pieczêci Bytomia Odrzañskiego z 1361 r. w polu tarczy gotyckiej, dwudzielnym w s³up, w pobocznicy prawej widnia³ po³uorze³ dolnol¹ski, a w lewej ryba. Podobny wizerunek zawiera³a pieczêæ Kostrzyna nad Odr¹, z tym ¿e w pobocznicy prawej znajdowa³ siê
po³uorze³ brandenburski.
W XV w., mimo i¿ dla l¹ska wydawane by³y ju¿ dokumenty z nadaniami herbów, ich pojawienie siê nie wp³ynê³o w znacz¹cy sposób na upowszechnienie pieczêci herbowych, z wyj¹tkiem miast, które takie nadania uzyska³y (widnica 1452, Legnica 1453, G³ogów 1490, Z³oty Stok 149156). Charakterystyczn¹ cech¹ dla tego okresu
jest wprowadzenie do gode³ pieczêci herbowych wyobra¿eñ przejêtych nie tylko z
herbów w³acicieli, ale tak¿e tych reprezentuj¹cych po³o¿enie naturalne, nazwy i
gospodarkê miast. Oczywicie wystêpowa³y wówczas tak¿e pieczêcie jedynie z herbami w³acicieli  np. w Bystrzycy K³odzkiej (z czeskim lwem)57, Bytomiu (orze³
górnol¹ski)58, Karlinie (krzy¿ jako znak w³adzy biskupiej)59. Obok nich jednak poja55
W³adze Ziêbic pos³ugiwa³y siê na prze³omie XIII i XIV w. równie¿ inn¹ pieczêci¹, ju¿ bez tarczy
herbowej, ale z takim samym wizerunkiem. Na pieczêci Ziêbic przywieszonej do dokumentu z 1315 r.
zosta³ przedstawiony, podobnie jak w herbowej, ale bezporednio w polu, wizerunek trzech wie¿ na
kamiennym wzgórzu (zob. APWr., Zb. dok. klaszt. w. Macieja we Wroc³awiu, sygn. 62).
56
Wszystkie wymienione miasta wkrótce po uzyskaniu dokumentu herbowego sprawi³y sobie
nowe pieczêcie herbowe: widnica w 1452 r. (zob. M. H a i s i g, Herb miasta widnicy, Sobótka, t. III,
1948, s. 282 i 288), G³ogów w 1490 r. (zob. P. K n ö t e l, Zur Siegelgeschichte von Stadt und Fürstentum
Glogau, ZVfGS, Bd. LXV, 1931, s. 272278, Tafl. I, Nr. 9), Z³oty Stok w XVI w. (zob. O. H u p p, Die
Wappen und Siegel..., s. 143), jedynie w³adze Legnicy pieczêæ z nadanym w 1453 r. herbem sporz¹dzi³y
dopiero w XVIII w. (zob. APLeg., pieczêæ na dok. z 1759 r., Akta miasta Legnicy, sygn. U 1639).
57
H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 105106; M. H a i s i g, Herby miast Ziemi K³odzkiej, Zeszyty
Muzeum Ziemi K³odzkiej, nr 4, 1992, s. 27.
58
APWr., pieczêæ Bytomia na dok. z 1502, Zb. dok. perg. klaszt. premon. w. Wincentego we
Wroc³awiu, Rep. 67, sygn. 1564.
59
O. Hupp, opisuj¹c najstarsz¹ pieczêæ Karlina, powo³ywa³ siê na rysunki z XVIII w., natomiast w
zbiorach odcisków pieczêtnych archiwum szczeciñskiego nie ma opisanej przez niego pieczêci, a wszy-
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wi³y siê ju¿ nie pojedyncze, tak jak w XIV w., pieczêcie herbowe z god³ami zawieraj¹cymi po³¹czone wyobra¿enia reprezentuj¹ce w³acicieli i miasto. W godle pieczêci
Z³otoryi umieszczono wizerunek or³a dolnol¹skiego i potrójne wzgórze, a wiêc
motywy reprezentuj¹ce w³acicieli oraz nazwê miasta (Aureo monte, niem. Goldberg)60. Podobnie na pieczêci Gorzowa Wielkopolskiego w godle herbowym widnia³
orze³ brandenburski trzymaj¹cy w szponach listki koniczyny, motyw odnosz¹cy siê
do niemieckiej nazwy miasta (Landsberg)61. Na pieczêci herbowej Recza z XV w.62,
wzorowanej na wczeniejszej pieczêci Kostrzyna, ulokowano dwudzieln¹ tarczê z
po³uor³em brandenburskim i po³uko³em, reprezentuj¹cymi w³acicieli miasta  rodzinê Wedlów. W godle herbowym na pieczêci dawnego miasta Miedzianki z XV w.
umieszczono wizerunki narzêdzi górniczych, najstarszych w herbach miejskich reprezentuj¹cych gospodarkê63.
W wietle zaprezentowanego materia³u wyranie widaæ, ¿e najwiêcej pieczêci
herbowych na badanym obszarze powsta³o w XVI i XVII w. Znaczy to, ¿e nawet przy
za³o¿eniu, i¿ now¹ pieczêæ sporz¹dzano nie od razu po ustaleniu siê herbu, w³anie
dopiero w ci¹gu tych dwóch stuleci ustalono najwiêcej herbów64. W tym te¿ okresie
mamy do czynienia z ca³¹ gam¹ ró¿norodnych gode³ herbowych, o tematyce reprezentuj¹cej zarówno patronów i w³acicieli miast, jak te¿ przynale¿noæ terytorialn¹ i
pañstwow¹, gospodarkê, po³o¿enie naturalne i nazwê miast.
Niew¹tpliwie wa¿nym wydarzeniem, które wp³ynê³o na rozwój herbów miast
l¹skich, by³o nadanie przez króla Ferdynanda I w 1530 r. herbu Wroc³awiowi. Na
pieczêciach herbowych innych miast pojawi³y siê bowiem w ich legendach napisy o
takim samym brzmieniu jak na pieczêci i monetach wroc³awskich65. Napis SENATUS POPULUSQUE (... z nazw¹ odpowiedniego miasta) umieszczono m.in. na pieczêciach herbowych Z³otego Stoku w XVI w., ¯or w XVI w., Dobrodzienia w XVII w.,
G³ogówka w XVII w., Raciborza w XVII w. W³adze miast l¹skich próbowa³y naladostkie przedstawiaj¹ w jednym polu wstêgi rzek, nad którymi le¿a³o miasto, oraz wyobra¿enie pastora³u i
infu³y jako znaków w³adzy biskupiej (zob. APSZ, pieczêcie Karlina z XV i XVII w., Zb. odcisków pieczêtnych, nr 228, 221, 229).
60
O najstarszej pieczêci herbowej Z³otoryi z XV w. pisa³ pierwszy H. Saurma (Wappenbuch..., s. 85
86).
61
APG, pieczêæ herbowa Gorzowa z 1444 r., dokumenty pergaminowe, sygn. 80.
62
O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 69.
63
Z XIV w. pochodzi³a inna pieczêæ, ³awnicza Bytomia, przedstawiaj¹ca po³uor³a i górnika przy
pracy (zob. APWr., pieczêæ ³awnicza Bytomia na dok. z 1506 r., Zb. dok. perg. klaszt. premon. w. Wincentego we Wroc³awiu, Rep. 67, sygn. 1582; o najstarszych pieczêciach z motywami górniczymi zob.
J. S c h e n k, Znaky èeských horních mìst vzniklých do 17. století a jejich obrazová znamení, [w:] Rozpravy
Národního technického muzea v Praze, 1967, s. 92137.
64
Upowszechnienie, czy wrêcz ustalenie, najwiêkszej liczby herbów dopiero w XVI i XVII w. potwierdzaj¹ zaprezentowane wczeniej uwagi Józefa Szymañskiego.
65
Zgodnie z przywilejem z 1530 r. w³adze Wroc³awia powinny umieciæ na pieczêci i monetach
napis: SENATUS POPULUSQUE WRATISLAVIENSIS (zob. APWr., dokument herbowy Wroc³awia z
1530 r. wydany przez króla Czech Ferdynanda, Dokumenty miasta Wroc³awia, sygn. 1530 12.03 oraz
potwierdzenie przez cesarza Karola V z tego samego roku; tekst dok.; zob. F. W. S o m m e r s b e r g,
Silesiacarum Rerum Scriptores, Lipsiae 1729, nr CXLVII, s. 912).
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waæ najwiêksze miasto nie tylko w treci legendy, ale i wizerunkiem, umieszczaj¹c w
nim swój herb66.
W odró¿nieniu od herbu Wroc³awia, oficjalne nadanie udostojnionego herbu
Szczecina przez króla szwedzkiego Karola XI w 1660 r. nie znalaz³o a¿ tak znacz¹cego odbicia w herbach innych miast zachodniopomorskich. Byæ mo¿e by³o to spowodowane ró¿n¹ przynale¿noci¹ pañstwow¹ ówczesnych ziem i miast pomorskich.
Do podjêcia kwestii herbu na nowych pieczêciach zmusi³y w³adze miast tak¿e
wydarzenia zwi¹zane z wojnami. Ogromne zniszczenia na opisywanym obszarze w
czasach wojny trzydziestoletniej i utrata niekiedy ca³ych archiwów z najstarszymi
dokumentami i pieczêciami spowodowa³y, ¿e konieczne by³o sporz¹dzenie nowych
pieczêci. Przy tej okazji ustalany by³ nowy wizerunek herbu miejskiego.

Wizerunki napieczêtne funkcjonuj¹ce jako herby
Pojawienie siê pieczêci herbowej wiadczy³o o zakoñczeniu procesu heraldyzacji.
Dzia³o siê tak jednak nie we wszystkich miastach na badanym obszarze. W zestawieniu pieczêci herbowych wymienia siê zaledwie 125 miast. Po dodaniu oko³o 30, które
uzyska³y nadania herbów, okazuje siê, ¿e z ogólnej liczby 300 miast prawie po³owa
nie posiada³a do koñca XVIII, a nawet jeszcze w XIX w., ani pieczêci herbowej, ani
nadania. Oczywicie nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem Józefa Szymañskiego, ¿e w wielu
miastach, zw³aszcza ma³ych, proces heraldyzacji nigdy nie nast¹pi³, gdy¿ nie by³o tu
takiej potrzeby67. Wród nich by³y jednak tak¿e znacz¹ce orodki, jak choæby Choszczno w Nowej Marchii czy Boles³awiec na l¹sku68. Nasuwa siê zatem pytanie: czy
owe miasta nie posiada³y do koñca XVIII w. swoich herbów czy tylko pieczêci herbowych? W udzieleniu odpowiedzi pomocne okaza³y siê, obok pieczêci, tak¿e inne
ród³a. Szczególnie cenne dla wyjanienia kwestii posiadania herbów przez miasta
nie pos³uguj¹ce siê pieczêciami herbowymi okaza³y siê opracowania z XVII w. Schickfussa i Heneliusza z opisami l¹skich znaków miejskich69. Obaj autorzy pisali swoje
dzie³a w okresie, kiedy herb miejski by³ znakiem znanym i u¿ywanym, ich uwagi
wiêc nale¿y uznaæ za wiarygodne. W pracy Schickfussa wród opisanych herbów,
obok przejêtych z mapy l¹ska Helwiga, znalaz³y siê równie¿ znaki trzech innych
miast: Grodkowa, Ko¿uchowa i wiebodzina. W³adze wymienionych miast nie pos³ugiwa³y siê wówczas ogólnomiejskimi pieczêciami herbowymi70. Opis Schickfussa
66
M. Haisig wymieni³ 16 miast l¹skich, w których pieczêciach legenda by³a wzorowana na legendzie z pieczêci Wroc³awia z 1530 r. (zob. M. H a i s i g, Studia nad legend¹..., s. 98).
67
J. S z y m a ñ s k i, Herb  znak samorz¹dnej wspólnoty..., s. 95.
68
Pomimo, i¿ Boles³awiec nie posiada³ nigdy pieczêci herbowej, zachowa³ siê wizerunek herbu z
XVII w. w miejscowym kociele (zob. Z. S z c z e p a ñ s k i, P.  l i w k o, Z dziejów herbu miasta
Boles³awca, Rocznik Jeleniogórski 1981, nr 4, s. 57).
69
J. S c h i c k f u s s, New Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung...; N. H e n el i i, Silesiographia Renovata..., Wratislaviae Lipsiae 1704, Cap. VII.
70
Wyj¹tkiem by³ Grodków, który posiada³ w tym czasie pieczêæ herbow¹, ale s¹dow¹, przedstawiaj¹c¹ inny wizerunek w godle ni¿ ten opisany przez Schickfussa (por. Grodków  miasto ma w b³êkitnej
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nie zawiera okrelenia Siegel  pieczêæ, w odniesieniu do dwóch miast: wiebodzina
i Grodkowa, co wiêcej, zosta³y podane barwy, a zatem bez w¹tpienia chodzi³o o herby tych miast71. W przypadku Ko¿uchowa autor pos³u¿y³ siê okreleniem Secret Insiegel, a wiêc dotycz¹cym jednego z typów ówczesnych pieczêci miasta72. Tak¿e ju¿
Heneliusz u¿y³ okrelenia in scuto, czyli opisywa³ wizerunki umieszczone w polu
tarczy herbowej73. W Heneliusza opisach innych miast l¹skich, które nie posiada³y
pieczêci herbowych (Boles³awca, Bolkowa, Byczyny, Chojnowa, Dzier¿oniowa, Kamiennej Góry, Milicza, Sobótki, cinawy, wiebodzic, wiebodzina, Wo³czyna, ¯migrodu74), tylko do cinawy zastosowa³ sformu³owanie in medio Sigilli75, uto¿samiaj¹c wizerunek napieczêtny z herbem miasta. W dzie³ach z XVIII w. z opisami herbów
miast l¹skich i zachodniopomorskich (Zimmermanna, Brüggemanna i Wutstracka), mimo i¿ czêstokroæ faktycznie dotyczy³y one pieczêci miejskich, autorzy uto¿samiali je z herbem.
Wa¿nymi ród³ami, chocia¿ nie tak wiarygodnymi jak pieczêcie, s¹ wizerunki
herbów, umieszczone na ró¿nych obiektach nale¿¹cych do miast b¹d zwi¹zanych z
miastami. Podstawowa trudnoæ wynika tu z faktu, ¿e nie mo¿na dok³adnie stwierdziæ, czy wizerunek herbu danego miasta by³ zgodny z tym, którym pos³ugiwa³y siê
w³adze, czy stanowi³ efekt swobodnej interpretacji artysty. Nie mo¿na przy tym wykluczyæ wp³ywu twórców  malarzy, rzebiarzy, snycerzy, na kszta³towanie jego ostatecznego wygl¹du. By³y one tak¿e wielokrotnie przemalowywane. Wród kamiennych p³askorzeb z wizerunkami herbów, pochodz¹cych w wiêkszoci dopiero
z ubieg³ego stulecia, zachowa³a siê równie¿ pewna ich liczba z czasów wczeniejszych. Na jednej z nich zachowa³a siê renesansowa tarcza z herbem Chojnowa i dat¹
1583 r., co oznacza, ¿e ju¿ w XVI w. miasto posiada³o swój herb, pomimo i¿ w³adze
nie pos³ugiwa³y siê pieczêci¹ herbow¹76.
Wizerunki herbów miast, które nie posiada³y pieczêci herbowej, umieci³ Merian w swoich Topografiach, i mimo ¿e w zakresie heraldycznej poprawnoci wizerunków autor nie ustrzeg³ siê wielu niecis³oci, wa¿ny by³ jednak fakt lokowania na
widokach miast tarcz herbowych. By³a to bowiem wskazówka, wiadcz¹ca o posiadaniu przez te miasta herbów. Z miast zachodniopomorskich i marchijskich tarcze z
herbem umieszczono w przypadku: Barlinka, Choszczna, Drawna, Drawska, Kalisza
Pomorskiego, Myliborza, Ona, Pe³czyc, Pyrzyc, S³oñska, Strzelc Krajeñskich,
tarczy trzy francuskie, ¿ó³te lilie jako pieczêæ ogólnomiejsk¹; J. S c h i c k f u s s, New Vermehrete
Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung Ins gemein und insonderheit von den fürnembstem, Städten
in Schlesien von..., Jehna 1625, s. 97).
71
Opisy herbów z dzie³a Schickfussa zob. w aneksie niniejszej pracy. Wiarygodnoæ opisu herbu
wiebodzina w dziele Schickfussa zas³uguje na szczególn¹ uwagê, gdy¿ by³ on rodowitym wiebodzinianinem, na jego dzie³o powo³ywa³ siê w opisie tego miasta Merian (zob. M. M e r i a n, Topographia
Bohemiae, Moraviae et Silesiae..., Franckfurt 1650, s. 180).
72
J. S c h i c k f u s s, New Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung..., s. 149.
73
N. H e n e l i i, Silesiographia Renovata..., Cap. VII, s. 127.
74
Zob. opisy herbów w dziele Heneliusza w aneksie.
75
Ibidem.
76
P³askorzeba z herbem Chojnowa w zbiorach miejscowego muzeum.
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widwina, Trzciñska i Z³ocieñca77. Gdy miasto nie posiada³o herbu, Merian nie umieszcza³ jego wizerunku.
Wizerunki takie napotykamy tak¿e na ró¿nych wyrobach rzemielniczych. Znalaz³y siê wród nich równie¿ herby miast, które nie posiada³y pieczêci herbowych.
Na l¹skich wyrobach z cyny od XVI do koñca XVIII w. widnia³y w polach tarcz herbowych god³a reprezentuj¹ce Gryfów l¹ski (ok. 1650 r.), Kamienn¹ Górê (ok. 1680 r.),
Namys³ów, cinawê (ok. 1700 r.), Dzier¿oniów (ok. 1750 r.), rodê l¹sk¹ (ok. 1750 r.)
i Boles³awiec (ok. 1757 r.)78.
Jak wykazuj¹ przeprowadzone badania dotycz¹ce pieczêci herbowych, najwiêcej z nich sprawiono w XVI i XVII w., nale¿y w zwi¹zku z tym stwierdziæ, i¿ ich wizerunki znane by³y w³adzom miast, które nie posiada³y herbów. Je¿eli zatem w tym
czasie sporz¹dzano now¹ pieczêæ miejsk¹ i w jej wizerunku nie umieszczano tarczy
herbowej, nie musia³o to wiadczyæ, ¿e w³adze miasta nie przedstawia³y na niej herbu. Mo¿na wiêc uznaæ, i¿ pieczêcie ogólnomiejskie sporz¹dzone w XVI i XVII w.
przedstawiaj¹ w swoich wizerunkach herby miejskie, oczywicie bez zachowania
okrelonych regu³ heraldycznych przez ich twórców. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e niektóre wizerunki napieczêtne by³y de facto przedstawieniami herbów,
których god³a umieszczano na tarczach okr¹g³ych i owalnych79, dostosowanych do
kszta³tu pieczêci. Zagadnienie wystêpowania odmiennego kszta³tu tarcz herbów
miejskich jest niemal zupe³nie niezbadane, zw³aszcza ¿e zarówno Hupp, jak i autorzy
czêci powieconej herbom miejskim w Nowym Siebmacherze, dokonali unifikacji tarcz na wizerunkach herbów80. W ubieg³ym stuleciu i na pocz¹tku XX w. na okr¹g³ej b¹d owalnej tarczy herbowej widnia³y god³a miast: Kluczborka, Szprotawy, Z¹bkowic (okr¹g³a), Goleniowa (owalna)81.
Miasta, które nie mia³y pieczêci herbowych, niekoniecznie by³y pozbawione
herbu. Przytoczone przyk³ady wystêpowania herbów na innych obiektach wiadcz¹,
¿e w XVI i XVII w. herb by³ ju¿ sta³ym elementem miejskiej kultury.

77

1652.

M. M e r i a n, Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae..., Franckfurt

78
E. H i n t z e, Schlesische Zinngiesserwerkstätten, Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift 1909,
Bd. V, s. 186187.
79
Wizerunki herbów miast l¹skich Dzier¿oniowa, G³ogowa Gryfowa, Kowar, Namys³owa, rody
l¹skiej, Z¹bkowic z owalnymi tarczami, umieszczane w XVII i XVIII w. na wyrobach z cyny, opublikowa³ E. H i n t z e, op. cit., s. 186187.
80
Odrêbnych badañ wymagaj¹ kwestie zwi¹zane z kszta³towaniem siê typów tarcz herbowych
przed wspomnianymi dzie³ami Huppa i Nowym Siebmacherem.
81
Europäische Städte-Wappen, I. Abt.: Wappen von 500 Städten Deutschlands, Leipzig b. r., Tafl.
XIV, XVII, XXVI, XLV.
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Rozdzia³ II

DOKUMENTY HERBOWE DO KOÑCA XVIII W.

H

erby miast wspó³czesnej zachodniej Polski  ze wzglêdu na ró¿n¹ w przesz³oci
przynale¿noæ pañstwow¹ tych ziem  charakteryzuj¹ siê specyficznymi cechami, odró¿niaj¹cymi je od herbów miast dawnej Rzeczypospolitej. Do tych specyficznych cech zaliczyæ mo¿na formalno-prawny sposób uzyskania herbu przez niektóre
z miast l¹skich i zachodniopomorskich. Pocz¹wszy od drugiej po³. XIV w. herb miejski by³ nadawany miastom przez w³adców na mocy specjalnych dokumentów herbowych. Taka forma uzyskania przez miasto herbu by³a szeroko stosowana w pañstwach zachodnioeuropejskich, szczególnie niemieckich, natomiast w Rzeczypospolitej do schy³ku XVIII w. nie zosta³a rozpowszechniona1. Wyj¹tek stanowi³ okres panowania Wazów i Wettinów oraz Stanis³awa Augusta Poniatowskiego; wydano wówczas dokumenty herbowe dla kilkudziesiêciu miast2.
Na wstêpie wyjanienia wymaga pojêcie dokument herbowy. W XIX-wiecznej
niemieckojêzycznej literaturze heraldycznej spotkaæ mo¿na okrelenie Wappenbrief 3 .
1
M. Gumowski wymieni³ 33 miasta polskie i litewskie, które uzyska³y do koñca XVIII w. nadania
herbowe (zob. M. G u m o w s k i, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 2224). Dla porównania: do
koñca XVIII w. na l¹sku oficjalne dokumenty herbowe uzyska³o ponad 30 miast.
2
Systematyczne badania dotycz¹ce nadañ herbów miejskich w Polsce przedrozbiorowej licz¹ sobie dopiero kilkanacie lat (zob. H. S e r o k a, O nadaniach herbów miejskich w Polsce przedrozbiorowej,
[w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce, red. P. Dymmel, Lublin 1995, s. 151165; M. A d a m c z e w s k i,
Heraldyka miast wielkopolskich w wietle dokumentów lokacyjnych (XVIIXVIII w.), [w:] Studia z dziejów
pañstwa i prawa polskiego, t. II, red. J. Matuszewski, £ód 1995, s. 130140; W. S t r z y ¿ e w s k i,
Dokumenty herbowe miast zachodniej i pó³nocnej Polski do koñca XVIII w., Studia Zachodnie, t. II, 1996,
s. 3440).
3
Pojêciem Wappenbrief w odniesieniu do przywilejów herbowych dla miast pos³ugiwa³ siê m.in.
O. Hupp (Die Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, Königreich Preussen, Bd. I,
Heft 1, Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg, Bd. I, Heft 2, Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt a/Main 18961898 (reprint 1993). W pracach czeskich i s³owackich heraldyków stosowane s¹ okrelenia przywilej herbowy, dokument herbowy  znakove privilegium, erbová listina (zob. J. È a r e k,
Mìstské znaky v èeských zemích, Praha 1985, s. 32; P. K a r t o u s, J. N o v á k, L. V r t e l, Erby a vlajky miest
v Slovenskej republike, Bratislava 1991, s. 18). Pojêcie przywilej herbowy stosowa³ w swoich pracach
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Okrelenie to znajduje uzasadnienie w odniesieniu do herbów osób prywatnych.
W³anie z pomoc¹ tego typu dokumentów panuj¹cy, pocz¹wszy od cesarza Karola IV,
nadawali herby poszczególnym osobom b¹d rodzinom4. Uzyskanie herbu nie by³o
równoznaczne z nadaniem tytu³u szlacheckiego. Cesarz za szczególne zas³ugi b¹d za
odpowiedni¹ op³at¹ móg³ nadaæ herb równie¿ przedstawicielom mieszczañstwa. Taka
forma nadania herbu, zapocz¹tkowana w XIV w., praktykowana by³a a¿ do 1918 r.5
Automatyczne przeniesienie pojêcia Wappenbrief na herby miejskie by³oby zbytnim
uproszczeniem. Panuj¹cy mogli nadaæ miastu nowy herb, potwierdziæ ju¿ istniej¹cy
lub dodaæ do starego god³a herbowego nowe elementy. W zasadzie tylko w tym
pierwszym przypadku mo¿na mówiæ o wystawieniu Wappenbrief u sensu stricto, chocia¿ i tutaj decyduj¹c¹ rolê odgrywa³ czas nadania przywileju. Z regu³y bowiem, tak
jak to siê dzia³o na l¹sku, w dokumentach wystawianych do pocz. XVI w. królowie
czescy i cesarze nadawali nowe herby miastom ju¿ istniej¹cym. W nastêpnych stuleciach wizerunek nowego herbu umieszczany by³ na przywileju, nadaj¹cym miejscowoci równie¿ prawa miejskie. Potwierdzanie dotychczasowych herbów oraz nadawanie tzw. odnowionych i udostojnionych herbów zwi¹zane by³o najczêciej z wa¿nymi wydarzeniami historycznymi i zas³ugami mieszczan lub po prostu z chêci¹
podniesienia presti¿u miasta. W tym ostatnim przypadku kancelaria w³adcy pobiera³a znaczne op³aty za wydanie dokumentu z udostojnionym herbem6.
Niekiedy panuj¹cy wystawia³ dla miasta dokument, w którym nadawa³ now¹
pieczêæ, chocia¿ dok³adny opis barw god³a wskazuje, ¿e mamy do czynienia równie¿
z herbem. W dokumentach tzw. Insiegelverleihungen by³o de facto równoznaczne z
nadaniem nowego herbu7.
Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e dokument herbowy w heraldyce miejskiej to, po pierwsze, ka¿dy dokument nadany przez panuj¹cego, w którym zosta³ opisany wizerunek
herbu miejskiego, ³¹cznie z barwami, i umieszczony jego wzorzec. Po drugie  to
dokument, w którym nadawana by³a jedynie pieczêæ, chocia¿ opis w nim zawarty
móg³ odnosiæ siê tak¿e do herbu8.
tak¿e M. G u m o w s k i, Herby miast polskich..., s. 21 (zob. tak¿e G. O s w a l d, Lexikon der Heraldik,
Leipzig 1984, s. 414416).
4
W kancelarii cesarza Karola IV opracowano formularz dokumentu herbowego, opublikowany w
XIX w. przez F. Hauptmanna w pracy na temat problematyki prawnej herbu (F. H a u p t m a n n, Das
Wappenrecht. Historische und dogmatische Darstellung der im Wappenwesen geltenden Rechtssätze, Bonn
1896, s. 471474).
5
Zob. m.in. J. A r n d t, Die Entwicklung der Wappenbriefe von 1350 bis 1806 unter besonderer
Berücksichtigung der Palatinatswappenbriefe, Herold, N. F., Bd. VII, 1970, Heft 8; A. M. H i l d eb r a n d t, Wappenfibel, Handbuch der Heraldik, Neustadt a/Aisch 1991, s. 3438.
6
O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., Heft 1, s. VI.
7
W dokumencie z 10 lutego 1475 r. ksi¹¿êta sascy nadali miastu ¯agañ now¹ pieczêæ, w opisie jej
wizerunku, pomimo ¿e dotyczy³ jednobarwnej pieczêci i w ten sposób zosta³y przedstawione wyobra¿enia budowli, znalaz³o siê tak¿e okrelenie schwarzen Löwen, a wiêc informacja o barwie god³a ksi¹¿¹t,
które równie¿ mia³o byæ umieszczone na pieczêci, APZG, Dokumenty miasta ¯agania, sygn. 65 (dalej
¯agañ 1475), zob. tak¿e O. H u p p, op. cit., Heft 1, s. VI.
8
W swoich wczeniejszych pracach pos³ugiwa³em siê pojêciem dokument herbowy w wê¿szym
zakresie, obejmuj¹cym jedynie dokumenty z barwnymi wizerunkami herbów (zob. W. S t r z y ¿ e w s k i,
Geneza i symbolika herbów miast rodkowego Nadodrza, Zielona Góra 1993).
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Na badanych ziemiach najstarsze dokumenty herbowe zosta³y wydane dla miast
l¹skich. Przez ca³y okres stosowania takiej formy nadañ zaznacza siê dysproporcja
w liczbie wystawionych dokumentów miêdzy l¹skiem a pozosta³ymi regionami.
W zasadzie mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e na ziemiach nowomarchijskich dokumenty
herbowe nie by³y wystawiane, a dla miast zachodniopomorskich do koñca XVIII w.
wydany zosta³ zaledwie jeden, w czasach zwierzchnictwa Szwecji (Szczecin, 1660).
Nastêpny wystawiono dopiero w czasach pruskich w XIX w. (Grabów, 1856).
Pocz¹wszy od XV w. panuj¹cy wydali kilkadziesi¹t dokumentów herbowych.
Pod tym wzlêdem miasta l¹skie zdecydowanie wyró¿nia³y siê sporód innych miast.
Nadania herbów miejskich poprzez specjalne dokumenty wydawane przez panuj¹cych by³y powszechnie stosowane w Czechach. W stosunku do miast z terenu ksiêstw
l¹skich, wchodz¹cych od po³. XIV w. w sk³ad Korony Czeskiej, panuj¹cy stosowali
takie same zasady nadañ herbowych, jak na pozosta³ych ziemiach czeskich, a w czasach Luksemburgów i po objêciu w³adzy przez Habsburgów  tak¿e jak w innych
krajach wchodz¹cych w sk³ad cesarstwa.
W odró¿nieniu od dokumentów herbowych wydawanych osobom prywatnym,
dokumenty dla miast wystawiane by³y osobicie przez w³adców. W intytulacji zawsze wymieniano tu w³adcê jako wystawcê, natomiast dokumenty dla osób prywatnych ju¿ w czasach Karola IV wystawiali dzia³aj¹cy w imieniu cesarza urzêdnicy (comites palatini)9. Wród 34 dokumentów herbowych dla miast l¹skich i pomorskich
 11 wystawili cesarze, 9 królowie Czech, 2 król pruski, a po jednym przez królów
Wêgier i Szwecji, 5 ksi¹¿êta l¹scy, a 2 ksi¹¿êta sascy. W trzech dokumentach cesarz
zatwierdza³ herby nadane wczeniej przez królów Czech.
Na podstawie zachowanych dokumentów b¹d ich odpisów mo¿na stwierdziæ,
¿e z prob¹ o ich wystawienie wystêpowali w imieniu miast królewskich burmistrz i
rada miejska, a w miastach prywatnych  w³aciciel. Z inicjatyw¹ nadania herbu wystêpowa³ niekiedy sam w³adca. W tym przypadku nadanie herbu traktowane by³o
jako czêæ dzia³añ politycznych, zmierzaj¹cych do pozyskania przychylnoci mieszczan, lub jako dowód uznania za zas³ugi dla w³adcy. Za takie nadania mo¿na uznaæ
m.in. dokument herbowy dla Legnicy z 1453 r., wystawiony przez króla W³adys³awa
Pogrobowca w czasie dzia³añ zwi¹zanych z prób¹ przejêcia ksiêstwa brzesko-legnickiego. Dokument herbowy wystawiony przez króla Wêgier Macieja Korwina dla
G³ogowa w 1490 r. mia³, z jednej strony, zjednaæ mieszczan dla sprawy osadzenia
jako ksiêcia królewskiego syna, a z drugiej, poprzez umieszczenie w polu nowego
herbu swego god³a rodowego, symbolicznie podkreliæ zwierzchnoæ Korwinów nad
ksiêstwem10.
Informacje na temat motywów wystawienia dokumentów zosta³y zawarte w z
regu³y obszernych narracjach. W³adcy podkrelali w nich zas³ugi w³adz miejskich
dla pañstwa (Legnica 1453, Gliwice 1629)11 b¹d zas³ugi takie¿ prywatnych w³aciA. M. H i l d e b r a n d t, Wappenfibel..., s. 34.
Tekst dokumentu opublikowa³ F. Minsberg w historii G³ogowa (zob. F. M i n s b e r g, Geschichte
der Stadt und Festung Glogau, Glogau 1853, Bd. I, s. 465468).
11
APLeg., Dokumenty miasta Legnicy, sygn. I/447 a, U 331 (dalej Legnica 1453); APK, O. Gliwice
(APGl), Akta m. Gliwice, sygn. MGl. 45 (dalej Gliwice 1629).
9

10
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cieli (Otyñ 1528  Jan von Rechenberg)12, opisywane by³o tak¿e znaczenie miast
(Wroc³aw 1530, ¯agañ 1602)13. W koñcu w³adcy wyjaniali, ¿e nadaj¹ herb na probê
w³adz miejskich (Lubañ 1541, Szprotawa 1597).
Dokumenty herbowe sporz¹dzano najczêciej w jêzyku niemieckim, nieliczne
w jêzyku ³aciñskim (G³ogów 1490 i Szczecin 1660), a jedynie dla Tarnowskich Gór
dokument z 1529 r., w którym ksi¹¿ê opolski Jan II nada³ miastu pieczêæ, spisany by³
po czesku14. By³y one sporz¹dzone na pergaminach, opatrzone pieczêciami wystawców, a wizerunek herbu umieszczano w centralnej czêci dokumentu, sporadycznie
w jego górnej czêci (widnica i G³ogów 1490).

Dokumenty z nadaniami herbów
Najstarszy dokument herbowy sporód wszystkich miast europejskich otrzyma³y
od króla Ludwika Wêgierskiego w 1369 r. Koszyce15, natomiast w Czechach w 1411 r.
biskup Konrad z Vechty, podkomorzy królestwa czeskiego, w imieniu króla wyda³
miastu Most dwa dokumenty, na mocy których uzyskiwa³o ono prawo pos³ugiwania
siê nowymi pieczêciami16. Wed³ug niektórych heraldyków czeskich w przypadku
Mostu król zezwala³ jedynie na umieszczenie w godle wizerunku lwa  herbu królewskiego17. Pierwszy dokument, w którym w³adca jednoznacznie okrela³, ¿e nadaje
miastu nowy herb (arma), pochodzi z 1437 r. Król Zygmunt Luksemburski wyda³ w
tym w³anie roku dokument herbowy dla miasta Èesky Brod18. Cztery lata wczeniej w 1433 r. ten sam w³adca wystawi³ najstarszy dokument z nadaniem herbu dla
górno³u¿yckiego Zgorzelca. By³ to zatem najstarszy dokument wystawiony dla miasta na badanym terenie.
Na l¹sku najstarsze dokumenty herbowe wydane zosta³y dla miast ju¿ istniej¹cych. W 1452 i 1453 r. przywileje otrzyma³y widnica i Legnica. W 1490 r. nowy herb
APWr., Depozyt m. Otyñ, sygn. 1 (dalej Otyñ 1528).
APWr., Dokumenty m. Wroc³awia, 12.03. 1530 (dalej Wroc³aw 1530); APZG, Dokumenty m.
¯agania, sygn. 144 (dalej ¯agañ 1602).
14
APWr., Depozyt Tarnowskie Góry, Rep. 132 a, sygn. 2 (dalej Tarnowskie Góry 1529). Fragment
dokumentu dotycz¹cy pieczêci opublikowa³a M. K a g a n i e c, Herby i pieczêcie miast górnol¹skich, t. I,
z. 2, Katowice 1995, s. 56 (zob. tak¿e D. D u d z i c z - S z l a c h c i c, Studia nad herbem i pieczêci¹ miasta
Tarnowskie Góry, Gliwice 1985).
15
P. K a r t o u s, J. N o v á k, L. V r t e l, Erby a vlajky..., s. 108, tak¿e J. N o v á k, Slovenské mestské
a obecné erby, Bratislava 1967.
16
Codex Iuris Municipalis (CID), Privilegia, Regalium Civitatum Provincialium Regni Bohemiae,
Annorum 12251419, vyd. J. Èelakovský, t. II, Praha 1895, s. 11361137, tak¿e V. V o j t í  e k, O peèetích a
erbech mìst praských a jiných èeských, Praha 1928, s. 1720; J. È a r e k, Mìstké znaky v èeských zemích..., s. 30.
17
V. V o j t í  e k, op. cit., s. 17; spór na temat herbu Mostu odnosi³ siê do kwestii, czy przywileje z
1411 r. dotyczy³y nadania nowego herbu miasta (zob. K. O b e r d o r f f e r, Das Brüxer Stadtsiegel, Most
1936), czy jedynie wspomnianego lwa królewskiego.
18
J. È a r e k, op. cit., s. 32; ten sam autor wymienia jeszcze jeden dokument Zygmunta, wydany
równie¿ w 1437 r. dla miasta Tabor, w którym w³adca nadaje miastu pieczêæ, ale równoczenie w dokumencie umieszczono barwny wizerunek nowego god³a, st¹d jak wiêc przypuszcza Èarek, mo¿na mówiæ
tak¿e o nowym herbie.
12
13
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nadany zosta³ G³ogowowi, w 1491 r. Z³otemu Stokowi. W nastêpnych stuleciach dokumenty uzyska³y: Lwówek l¹ski w 1501 r., Wiñsko w 1512 r., Otyñ w 1528 r., Wroc³aw w 1530 r., Srebrna Góra w 1540 r., Lubañ w 1541 r., Tarnowskie Góry w 1562 r.,
Szprotawa w 1597 r., ¯agañ w 1602 r., Prudnik w 1607 r., Gliwice w 1629 r. i Kowary
w 1747 r. Wszystkie wymienione miasta, niezale¿nie od okolicznoci i motywów,
którymi kierowali siê wystawcy, by³y ju¿ miastami o ustalonej strukturze prawnej.
Nadanie herbu podnosi³o ich presti¿. Nale¿y tak¿e podkreliæ, ¿e pomimo posiadnia
wczeniejszych herbów przez niektóre z miast (Wroc³aw, ¯agañ, Tarnowskie Góry,
Kowary), zgodnie z przyjêtym obyczajem heraldycznym wystawienie dokumentu
herbowego oznacza³o faktyczne przyjêcie jako obowi¹zuj¹cego nowego herbu. Te
w³anie miasta uzyska³y dokumenty herbowe w cis³ym znaczeniu, tzn. g³ówn¹ lub
jedn¹ z najwa¿niejszych dyspozycji by³o nadanie herbowe, w odró¿nieniu od przywilejów lokacyjnych, w których herb stanowi³ integraln¹ czêæ nadania praw miejskich.
W wydanym dla widnicy w 1452 r. przez króla Czech W³adys³awa Pogrobowca
dokumencie herbowym przedstawione zosta³y dwa wizerunki herbu miejskiego do
wyboru dla rady. Z tego powodu by³ to wyj¹tkowy dokument, bowiem we wszystkich
pozosta³ych, wystawionych dla miast l¹skich, znajdowa³ siê tylko jeden wizerunek,
który z chwil¹ nadania stawa³ siê obowi¹zuj¹cy. Wydaje siê, jak zauwa¿y³ M. Haisig,
¿e w³adze widnicy, wystêpuj¹c o nadanie herbu do króla, chcia³y, aby w³adca rozstrzygn¹³ lub ustali³ ostateczn¹ wersjê herbu, wczeniej bowiem miasto pos³ugiwa³o
siê dwiema ró¿nymi pieczêciami19. Pierwszy z zaproponowanych herbów przedstawia³ na dwóch osobnych tarczach wizerunki z u¿ywanych wczeniej pieczêci miejskich, a wiêc gryfa i dzika, ponad tarczami umieszczona by³a korona. Drugi wariant
wyobra¿a³ na tarczy czwórdzielnej w polach 1. i 4. wizerunek korony, w 2.  gryfa,
i 3.  dzika. Sporz¹dzona w roku wystawienia dokumentu pieczêæ widnicy zawiera³a dwie tarcze herbowe, a zatem w³adze miasta zdecydowa³y siê na pierwszy wariant
herbu, chocia¿ piêædziesi¹t lat póniej, w 1501 r., sporz¹dzono now¹ pieczêæ herbow¹ z tarcz¹ czwórdzieln¹20. Jeszcze w XVIII w. w³adze widnicy pos³ugiwa³y siê zarówno pieczêciami z dwiema tarczami, jak i jedn¹ czwórdzieln¹21.
Burzliwe wydarzenia towarzyszy³y z kolei wydaniu dokumentu herbowego dla
Legnicy. Król W³adys³aw Pogrobowiec 12 marca 1453 r. nada³ Legnicy herb, przedstawiaj¹cy w b³êkitnym polu wizerunek z³otego lwa trzymaj¹cego srebrne klucze.
Nie by³ on jednak przez wiele stuleci u¿ywany. Po powstaniu pospólstwa legnickiego
w 1454 r. i ciêciu burmistrza, jednego z g³ównych inicjatorów nadania herbu, nowe
19
M. H a i s i g, Herb miasta widnicy, Sobótka, t. III, 1948, s. 280; najstarsza, XIII-wieczna
pieczêæ ogólnomiejska przedstawia³a wizerunek gryfa, druga, mniejsza, rady miejskiej z XIV w.  dzik¹
winiê.
20
M. H a i s i g, op. cit., s. 288, tak¿e F. J. S c h m i d t, Geschichte der Stadt Schweidnitz, Bd. I,
Schweidnitz 1848, s. 158.
21
Na pieczêci póniejszej ni¿ z 1501, ale równie¿ z XVI w. widnia³a czwórdzielna tarcza (por. M. H a is i g, op. cit., s. 288, fig. 9), na innej z XVI w. widnia³y z kolei dwie tarcze (zob. i d e m, op. cit., s. 288),
podobnie w XVII i XVIII w.; w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu znalaz³em jeszcze jeden typ pieczêci
z XVIII w., przedstawiaj¹cy w polu du¿ej tarczy herbowej dwie mniejsze z gryfem i dzikiem (zob. pieczêæ
widnicy na dokumencie z 1781 r., APP, miasto Leszno  cech rêkawiczników, sygn. 7818).
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w³adze miejskie sporz¹dzi³y pieczêæ przedstawiaj¹c¹ jedynie dwa skrzy¿owane
klucze. Taki wizerunek pieczêci i herbu miejskiego nawi¹zywa³ do symbolu w. Piotra, patrona kocio³a parafialnego. Brak wizerunku lwa mia³ podkrelaæ niezale¿noæ miasta22. Herb z wizerunkiem lwa i kluczami Legnica przyjê³a dopiero w I po³.
XVIII w.23
Opisane dwa dokumenty herbowe, z których jeden pozostawia³ w³adzom widnicy prawo wyboru, a postanowienia drugiego nie zosta³y przyjête przez w³adze Legnicy, uznaæ nale¿y za wyj¹tkowe wród wszystkich tego typu dokumentów na l¹sku.
Natomiast niespe³na 15 lat obowi¹zywa³ nadany w dokumencie z 1490 r. herb
G³ogowa. Wystawiony przez króla wêgierskiego Macieja Korwina dokument, w
którym wizerunek herbu widnia³ nie porodku tekstu, lecz w pocz¹tkowej, górnej
czêci dokumentu, obowi¹zywa³ do 1504 r. W tym w³anie roku nowy ksi¹¿ê, namiestnik Zygmunt Jagielloñczyk, wyda³ dokument, w którym nakaza³ przywróciæ dawn¹ pieczêæ i znak (Ihr alt Voriges Siegel und Insignia). By³ to jedyny przypadek tak
szybkiego odrzucenia nadanego oficjalnie herbu na l¹sku i powrotu do dawnego24.
Fakt ten potwierdza, ¿e nadania herbów miastom by³y na l¹sku, podobnie jak w
innych krajach zachodnioeuropejskich, jednym z wielu rodków oddzia³ywania politycznego na okrelone grupy spo³eczeñstwa.
Osiem dokumentów herbowych dla miast l¹skich z koñca XV i z XVI w. nadanych zosta³o na probê w³adz miejskich oraz  co by³o nowoci¹  na probê prywatnych w³acicieli. Szczególnie wiele dokumentów herbowych wyda³ król W³adys³aw II
Jagielloñczyk. Znalaz³y siê wród nich równie¿ nadania dla miast l¹skich. W czasie
swojego panowania w³adca ten wystawi³ ponad 50 takich dokumentów dla miast i
miasteczek z ca³ego królestwa25. Spomiêdzy miast l¹skich dokument herbowy od
W³adys³awa II uzyska³ m.in. Lwówek l¹ski w 1501 r.26 W³adys³awowi II przypisuje
siê te¿ wystawienie w 1512 r. dokumentu herbowego dla Wiñska, na probê ówczesnego w³aciciela Zygmunta von Kurtzbacha. W czasie wojny trzydziestoletniej dokument zosta³ rzekomo uszkodzony, st¹d jego odnowienie w 1651 r. przez ksiêcia
legnickiego Jerzego Rudolfa27.
22
APLeg., Legnica 1453; trudno zgodziæ siê z pogl¹dem M. Haisiga, i¿ znajduj¹cy siê w godle lew
stanowi³ jedynie udostojnienie herbu, gdyby bowiem rzeczywicie tak by³o, to póniejsze odrzucenie
tego wizerunku by³oby zbêdne (zob. M. H a i s i g, Herb miasta Legnicy. Jego geneza i symbolika, Szkice
Legnickie, t. V, 1969, s. 19). Wizerunek lwa z charakterystycznym, rozdwojonym ogonem uznaæ nale¿y
za symbol w³adzy króla czeskiego, mimo i¿ w treci dokumentu nie zosta³o to zaznaczone (jedynie ainn
Lewen), jednak podobn¹ lakoniczn¹ wzmiankê umieszczono tak¿e w opisie god³a herbowego Wroc³awia
(ainem weyssen lewen), zob. APWr., Wroc³aw 1530.
23
Pierwsza pieczêæ miejska z wizerunkiem zgodnym z dokumentem herbowym pochodzi z pierwszej po³. XVIII w. (zob. pieczêæ na dokumencie z 1759 r., APLeg., sygn. U 1639).
24
Sporód innych miast l¹skich dwa herby nadano ¯aganiowi, jednak ten z 1475 r. (APZG, ¯agañ
1475) by³ pierwszym oficjalnie nadanym, a zosta³ zmieniony dopiero w 1602 r. (APZG, ¯agañ 1602).
25
J. È a r e k, Mìstské znaky..., s. 32.
26
Zob. Z. J ê d r a s i a k, Herb Lwówka l¹skiego, Karkonosze 1988, z. 2/126; pieczêæ Lwówka
l¹skiego z herbem z 1501 r. na dok. z 1657 r. (zob. m.in. APZG, Dok. m. Lubska, sygn. D 86).
27
Obydwa dokumenty zaginê³y, natomiast O. Hupp powo³a³ siê na odpis odnowienia herbu, uzyskany od w³adz miejskich w XIX w. (O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 147).

36

Nastêpny król, Ludwik Jagielloñczyk, w czasie swojego krótkiego panowania
wyda³ zaledwie kilka dokumentów, jednak nie dla miast l¹skich, ale jego nastêpca,
król Ferdynand I Habsburg, wystawi³ ich ju¿ co najmniej 6528. W okresie panowania
Ferdynanda nowe herby nadano m.in. Wroc³awiowi w 1530 i Lubaniowi w 1541 r. 
oba na probê w³adz miejskich, przy czym wroc³awski zosta³ zatwierdzony przez
cesarza Karola V ³¹cznie z wieloma innymi przywilejami dla miasta i mieszczan29.
Osobno na uwagê zas³uguje jeden z pierwszych dokumentów herbowych, wydanych przez Ferdynanda w 1528 r. dla niedu¿ego, dawnego miasta Otyñ, le¿¹cego
nieopodal Zielonej Góry. Stanowi on bowiem przyk³ad nadania herbu na probê prywatnych w³acicieli. Ówczesny w³aciciel miasta i maj¹tku, znany na l¹sku, w Czechach i Rzeczypospolitej dowódca wojsk Jan von Rechenberg, zwróci³ siê do w³adcy
o nadanie herbu Otyniowi dla podniesienia rangi miasta30. W 1564 r. na probê
innych w³acicieli miasta prywatnego, rodziny Prószkowskich, cesarz Ferdynand
prawdopodobnie nada³ herb miejscowoci Bia³a. Niestety, w wyniku po¿aru u schy³ku XVIII w., sp³onê³y wszystkie dokumenty miejskie i nie zachowa³ siê tak¿e dokument herbowy31.
Jedynym dokumentem herbowym dla miasta l¹skiego, nadanym przez cesarza na probê duchownego  opata z Krzeszowa Wawrzyñca  by³ wystawiony przez
Rudolfa II w 1581 r. dla Che³mska l¹skiego. Znalaz³a siê w nim wzmianka, ¿e miasteczku zostaje nadany herb lub pieczêæ (Wappen oder Siegel). U¿yte przez wystawcê
sformu³owanie wskazywa³o, i¿ wizerunek herbu mia³ byæ umieszczony na pieczêci32.
Kolejne dokumenty herbowe wydane przez Rudolfa II otrzyma³y miasta l¹skie:
Szprotawa 1597 i ¯agañ 1602 r. Pierwsze uzyska³o oficjalne nadanie herbu na probê
w³adz, wraz z przywilejem u¿ywania czerwonego wosku33. Herb nadany ¯aganiowi
stanowi³ formalne potwierdzenie w³adzy Habsburgów w odkupionym w 1549 r. ksiêstwie ¿agañskim34. Ostatnim dokumentem herbowym, wydanym przez Rudolfa II dla

J. È a r e k, op. cit., s. 32.
Tekst dokumentu cesarza Karola V zatwierdzaj¹cy herb za: F. W. S o m m e r s b e r g, Silesiacarum Rerum Scriptores, Lipsiae 1729, s. 910913.
30
APWr., Otyñ 1528.
31
Informacje o po¿arze uzyska³ O. Hupp od magistratu. Zarówno w jego pracy, jak i u D. Tomczyka, zosta³y opisane jedynie XVII- i XVIII-wieczne pieczêcie herbowe z wizerunkami nadanego herbu
(zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 180; D. T o m c z y k, Herby miast l¹ska Opolskiego, Opole
1996, s. 1718). Natomiast Zimmermann nie wspomina³ o herbie miasta, chocia¿ jego dzie³o ukaza³o siê
jeszcze przed po¿arem (F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. III, Brieg
1784, s. 135).
32
Orygina³ dokumentu nieznany, Heneliusz opisa³ jedynie sam herb, Zimmermann nie wspomnia³
o herbie Che³mska (zob. N. H e n e l i i, Silesiographia Renovata..., Wratislaviae Lipsiae 1704, Cap. VII,
s. 512; F. A. Z i m m e r m a n n, op. cit., Bd. V, s. 96). Fragment dokumentu opublikowa³ O. Hupp, jednak
bez wskazania ród³a (O. H u p p, op. cit., s. 165).
33
Orygina³ dokumentu Rudolfa II dla Szprotawy nie zachowa³ siê  kopia znajduje siê w G³ównym
Archiwum Pañstwowym (dalej SUA) w Pradze  chocia¿ jeszcze w latach dwudziestych posiada³y go
w³adze miejskie; opisany przez K. Wutke (zob. CDS, Bd. XXXI, s. 5859).
34
APZG, ¯agañ 1602.
28
29
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miast l¹skich, by³ przywilej z 1607 r. dla Prudnika. Cesarz potwierdzi³ w³adzom miejskim przywilej czerwonego wosku i ustali³ herb, dodaj¹c jednoczenie klejnot35.
Jeszcze w 1491 r. wydany zosta³ pierwszy, a w 1540 r. drugi dokument, którego
wystawc¹ nie by³ król czy cesarz, lecz ksi¹¿êta ziêbiccy. W 1491 r. Henryk I, ksi¹¿ê
ziêbicki, nada³ herb Z³otemu Stokowi, a w 1540 r. Henryk II Srebrnej Górze. Dokument dla Z³otego Stoku znany jest tylko z póniejszych odpisów, natomiast Srebrnej
Góry opisa³ dopiero w XIX w. H. Saurma36. O ile pierwszy z dokumentów znalaz³
potwierdzenie w ród³ach, o tyle w¹tpliwy wydaje siê fakt wystawienia drugiego.
¯aden z nich nie zosta³ te¿ potwierdzony przez cesarza.
Z dwóch dokumentów herbowych, wystawionych przez margrabiego Jerzego
Hohenzollerna  jako ksiêcia karniowskiego i spadkobiercê ksiêcia opolskiego Jana II
 dla miast l¹skich, jeden uzyska³o istniej¹ce ju¿ miasto Tarnowskie Góry. W wydanym w 1562 r. dokumencie zosta³ nadany miastu nowy herb, w którego godle umieszczono, oprócz dawnych motywów orlego skrzyd³a i narzêdzi górniczych, jako g³ówny wizerunek  czarnego po³uor³a37. Dokument oprócz herbu zawiera³ potwierdzenie dawnych i nadanie nowych przywilejów dla mieszczan. W odró¿nieniu jednak od
przywilejów, które mia³y zjednaæ przychylnoæ mieszczan dla nowego w³aciciela,
symbolika nadanego herbu odzwierciedla³a i akcentowa³a w³adzê margabiego poprzez umieszczenie po³uor³a  fragmentu w³asnego god³a herbowego.
Ostatnim dokumentem herbowym Habsburgów wystawionym dla miasta ju¿
istniej¹cego, na mocy którego zmieniono dotychczasowy herb, by³ wspomniany ju¿
przywilej z 1629 r. dla Gliwic, wydany przez cesarza Ferdynanda II w dowód uznania
za mêstwo w czasie oblê¿enia miasta w 1626 r.
Podobnie jak w Brandenburgii, równie¿ na Pomorzu Zachodnim panuj¹cy sporadycznie wydawali dokumenty herbowe. Czynili to zreszt¹ nie ksi¹¿êta pomorscy,
tylko król szwedzki.
W 1660 r. król Karol XI zmieni³ dotychczasowy herb Szczecina, dodaj¹c doñ
wizerunki lwów i wieniec wawrzynu jako dowód uznania za mêstwo wykazane przez
mieszczan w wojnie z elektorem brandenburskim38.
Ostatni dokument herbowy nadany w XVIII w. miastu l¹skiemu wyda³, ju¿ po
zajêciu l¹ska, król pruski  Fryderyk II Wielki. W 1747 r. miasto Kowary uzyska³o
35
Znany jest odpis dokumentu dla Prudnika, który opublikowa³ O. Hupp (zob. O. H u p p, op. cit.,
s. 174), natomiast b³êdnie opisa³ w XVIII w. herb miasta Zimmermann, podaj¹c, ¿e miêdzy wie¿ami
zamiast czarnego or³a, wizerunku zgodnego z przywilejem Rudolfa II, widnia³ lew z podwójnym ogonem
(ein auf recht stehender Löwe mit doppelten Schweife)  F. A. Z i m m e r m a n n, op. cit., Bd. III, Brieg
1784, s. 133.
36
O. Hupp podaje opis herbu Z³otego Stoku z XV-wiecznego odpisu (O. H u p p, op. cit., s. 143),
natomiast H. Saurma stwierdzi³, i¿ herb Srebrnej Górze nada³ Henryk II. Za nim przyjmuje rok nadania
O. Hupp. Heneliusz opisa³ herby obu miast, udostojnione u schy³ku XVI w. przez ksiêcia Rosenberga,
nie wspomnia³ natomiast o wczeniejszych nadaniach (N. H e n e l i i, Silesiographia..., Cap. VII, s. 442 i
513), natomiast Zimmermann wspomnia³, i¿ w 1491 r. Z³oty Stok uzyska³ prawo do herbu (Recht ein
Wappen), nie odnotowa³ za wystawienia dokumentu dla Srebrnej Góry (zob. F. A. Z i m m e r m a n n,
op. cit., Bd. I, Brieg 1783, s. 69 i 7579).
37
APWr., Depozyt Tarnowskie Góry, Rep. 132, sygn. 12 a (dalej Tarnowskie Góry 1562), zob.
tak¿e P. K n ö t e l, Städtewappen Oberschlesiens, Tarnowitz 1894, s. 29.
38
Regesty dokumentów miasta Szczecina z lat 12431856, Szczecin 1993, s. 191.
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nowy herb na mocy dokumentu królewskiego. W godle herbowym obok wczeniejszych wizerunków umieszczono pruskiego or³a z inicja³ami F. R., a w dokumencie
król zezwoli³ na u¿ywanie przez miasto wizerunku tego¿ or³a39.

Dokumenty z nadaniami nowych pieczêci miejskich
W odró¿nieniu od dokumentów, na mocy których miasta uzyskiwa³y nowe herby, w
innych dokumentach wystawianych przez panuj¹cych nadawano jedynie pieczêæ
miejsk¹. W dokumentach herbowych, w czêci dotycz¹cej u¿ycia herbu, w³adca wskazywa³ równie¿, aby herb zosta³ umieszczony na pieczêci miejskiej, okrela³ kolor
wosku, w którym powinna byæ wyciskana, jednak zasadnicza treæ nadania odnosi³a
siê do samego herbu40. W odró¿nieniu od znacznej liczby dokumentów herbowych,
wystawiono zaledwie cztery zawieraj¹ce opis pieczêci; wszystkie dotyczy³y miast
³¹skich. Zwyczaj nadawania przez panuj¹cych dokumentów z nadaniami nowych
pieczêci praktykowano natomiast w Prusach Ksi¹¿êcych. Margabiowie brandenburscy, mimo ¿e nie wystawiali takich dokumentów dla miast nowomarchijskich, w przypadku miast pruskich wydali kilka przywilejów z nadaniami nowych pieczêci. W najstarszych dokumentach z XVI w. panuj¹cy wskazywali, ¿e miasto otrzymuje Insiegel,
czyli pieczêæ41. W dokumentach tych opisane by³y tak¿e barwy poszczególnych elementów gode³, mo¿na wiêc uwa¿aæ, ¿e wizerunek pieczêci by³ wówczas uto¿samiany z herbem miasta. Dokumenty takie dla miast pruskich wystawia³ ksi¹¿ê Albrecht
w 1522 r. dla Tyl¿y i w 1560 r. dla Olecka. W obu u¿ywa³ okrelenia gewöhnlich Insiegel42. Pocz¹wszy od ksiêcia Albrechta Fryderyka, w przywilejach wydawanych dla
miast po raz pierwszy pojawi³o siê okrelenie Wappen  herb. Ksi¹¿ê ten wyda³
4 kwietnia 1571 r. przywilej miejski dla Wêgorzewa, w którym znalaz³ siê barwny
wizerunek herbu43. W podobnym przywileju, nadaj¹cym prawa miejskie Go³dapi z
1570 r., u¿ywa³ jeszcze okrelenia Insiegel, chocia¿ równie¿ i tu chodzi³o bez w¹tpienia o herb miejski, w tym dokumencie opisane zosta³y bowiem szczegó³owo barwy
god³a. W XVI w. (1583 r.) wydany zosta³ jeszcze jeden przywilej, w którym margra39
Nadany przez Fryderyka II herb Kowar jako aktualnie obowi¹zuj¹cy opisa³ Zimmermann (zob.
F. A. Z i m m e r m a n n, op. cit., Bd. VI, Brieg 1786, s. 346). W³adze miejskie wkrótce po nadaniu herbu
sprawi³y now¹ pieczêæ herbow¹. Na tarczy umieszczono koronê królewsk¹ (zob. O. H u p p, op. cit., s. 165).
40
Ju¿ w najstarszym dokumencie dla Legnicy z 1453 r. umieszczone zosta³o wskazanie wystawcy,
i¿ nowy herb mo¿e byæ u¿ywany na pieczêci wielkiej i sekretnej miasta (Stat Insigil und Secret... gebrauhen, por. APLeg., Legnica 1453). Podobne wzmianki o u¿yciu herbów na pieczêciach miejskich znalaz³y
siê w innych dokumentach, w cesarskim zatwierdzeniu herbu Wroc³awia z 1530 r. okrelony zosta³
nawet napis napieczêtny, który powinien widnieæ na pieczêci herbowej ([...] mit ihren Innsiegeln und
Secreten mit diser Uberschrift: Senatus Populusque Wratislaviensis, por. F. W. S o m m e r s b e r g,
Silesiacarum Rerum Scriptores..., s. 912).
41
Okrelenie Insiegel wystêpuje m.in. w dokumentach wystawionych dla Go³dapi z 1570 r. i Olecka
z 1560 r. (zob. O. H u p p, op. cit., s. 1415).
42
G. A. S e y l e r, Geschichte der Heraldik, Neuer Siebmacher, Bd. A, Nürnberg 1890, s. 383;
autor ten cytuje fragment z przywileju dla Tyl¿y.
43
O. H u p p, op. cit., s. 14.
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bia Jerzy Fryderyk nadawa³ now¹ pieczêæ miastu Insterburg (Wystruæ, dzi Czerniachowsk w obwodzie królewieckim). W XVII w. w dokumentach margrabiów wydawanych dla miast u¿ywano zarówno terminów Siegel, jak i Wappen. W 1612 r.
kurfürst Jan Zygmunt potwierdzi³ miastu Lotzen pieczêæ z nowym wizerunkiem.
Kurfürst Fryderyk Wilhelm, w odnowionym przywileju miejskim wydanym w 1669 r.
dla miasta E³k, zatwierdzi³ równie¿ now¹ pieczêæ.
Du¿a aktywnoæ margrabiów w kwestii nadañ pieczêci i herbów miastom Prus
Ksi¹¿êcych ostro kontrastowa³a z brakiem zainteresowania herbami miast marchijskich. Analizuj¹c god³a herbów miejskich, nadanych przez w³adców Prus, mo¿na
dojæ do wniosku, ¿e margrabiowie z linii Hohenzollernów starali siê równie¿ z pomoc¹ gode³ herbowych podkreliæ swoj¹ pozycjê na tym obszarze. W god³ach wszystkich pieczêci i herbów, nadanych oficjalnie przez Hohenzollernów, umieszczono
motywy zwi¹zane z herbami Brandenburgii i rodowymi margrabiów. Na ziemiach
Nowej Marchii, gdzie w³adza margrabiów by³a ugruntowana, nie widzieli oni potrzeby akcentowania przynale¿noci tych miast do Brandenburgii poprzez nadania herbów. Poza tym najwiêksze z nich pos³ugiwa³y siê pieczêciami z wizerunkami or³ów
brandenburskich (m.in. Mylibórz, Gorzów, Kostrzyn).
Najstarszy dokument z nadaniem nowej pieczêci miejskiej dla miasta l¹skiego
zosta³ wydany w 1475 r. dla ¯agania przez ksi¹¿¹t saskich Ernesta i Albrechta, po
odkupieniu w 1472 r. ksiêstwa ¿agañskiego od Jana II. W dokumencie nie umieszczono barwnego wizerunku herbu, a zawarta w nim wzmianka okrela³a wygl¹d
nowej pieczêci. Fragmenty, w których u¿yto okrelenia na tarczy (in einem Schild)
i podano barwê jednego z wizerunków, wskazywa³a, ¿e nadaj¹c pieczêæ wystawcy
ustalali jednoczenie wygl¹d herbu miejskiego44.
W 1504 r. ówczesny namiestnik ksiêstwa g³ogowskiego Zygmunt Jagielloñczyk
wystawi³ w³adzom G³ogowa dokument, w którym nakaza³ przywróciæ pieczêæ i insygnia miasta sprzed panowania Macieja Korwina45. U¿ycie w dokumencie dwóch okreleñ  pieczêæ i insygnia  nale¿y uznaæ za wskazanie przez wystawcê wzoru obowi¹zuj¹cego wizerunku napieczêtnego, w którym powinno zostaæ umieszczone wyobra¿enie Madonny promienistej. W stosowanych w ówczesnych dokumentach okreleniach herbów wyraz insygnia odnosi³ siê tak¿e do herbu, a zatem wizerunek
Madonny mia³ byæ umieszczony w godle herbowym G³ogowa46.
44

APZG, Dok. m. ¯agania, sygn. 65, pieczêæ ¯agania na dok. z 1507 r., Dok. miasta ¯agania,
sygn. 99.
45
[...] Auch soll Unser Stadt Glogau hinführo Ihr alt Voriges Siegel und Insignia Unser Lieber
Frawen in der Sonnen...  taki fragment dokumentu opublikowa³ O. Hupp (op. cit., s. 151), a za nim
M. Haisig (Herb miasta G³ogowa  jego geneza i symbolika, [w:] Ze studiów nad redniowiecznym G³ogowem i Krosnem, Zielona Góra 1970, s. 89). Natomiast F. Minsberg w swojej historii G³ogowa poda³ jedynie, i¿ Zygmunt nakaza³ przywróciæ dawn¹ pieczêæ (zob. F. M i n s b e r g, Geschichte der Stadt und
Festung..., Bd. I, s. 268).
46
Wskazany przez Zygmunta Jagielloñczyka wizerunek Madonny promienistej chocia¿ zosta³ okrelony jako insygnium G³ogowa, wystêpowa³ w XVI i XVII w. jedynie na pieczêciach miejskich, sprawionych jeszcze w XV w., wspólnie z wizerunkami tarcz herbowych z or³em dolnol¹skim i inicja³em G
(zob. P. K n ö t e l, Zur Siegelgeschichte von Stadt und Fürstentum Glogau, ZVfGS, Bd. LXV, 1931, s. 272
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W 1529 r. ksi¹¿ê opolski Jan II wyda³ dokument, w którym zosta³a opisana pieczêæ, jak¹ powinny pos³ugiwaæ siê w³adze Tarnowskich Gór. Miasto, lokowane kilka
lat wczeniej przez tego samego ksiêcia, otrzyma³o faktycznie swój herb, w dokumencie znalaz³ siê bowiem opis pieczêci, ale z jednoczesnym podaniem niektórych barw i
okreleniem w modrem poli, a wiêc wskazuj¹cym na barwê pola herbowego47.
Nie wszystkie dokumenty z nadaniami pieczêci miejskiej zawiera³y opis barw.
Dotyczy to przede wszystkim niewielkich miast, jak np. dawnego miasteczka Zabór.
W 1721 r. hrabia Filip Ludwik von Sinzendorff, któremu rok wczeniej cesarz nada³
miasteczko, wystawi³ dokument potwierdzaj¹cy jego miejski status. Jeden z punktów dokumentu dotyczy³ pieczêci. Wystawca okreli³ jedynie barwê wosku, w którym
powinna byæ wyciskana, i miejsce jej przechowywania48. Miasteczko nie rozwinê³o
siê nigdy w wiêkszy orodek, nale¿y wiêc uznaæ, ¿e nie ustalono równie¿ jego herbu,
a w³adze pos³ugiwa³y siê jedynie pieczêci¹. Dopiero O. Hupp na podstawie wizerunku napieczêtnego opracowa³ barwny wizerunek herbu49.

Nadania herbów wraz z prawami miejskimi
Oprócz dokumentów, nadaj¹cych miastom jedynie herby i pieczêcie, wa¿n¹ grupê
stanowi³y równie¿ dokumenty lokacyjne. Wraz z nadaniem praw miejskich nowemu
miastu  w³adca nadawa³ równie¿ herb. Najstarsze dokumenty lokacyjne, w których
jednoczenie przedstawiono barwny wizerunek herbu miejskiego, pochodz¹ na badanym obszarze z XVI w. W 1561 r. margrabia Jerzy, ksi¹¿ê karniowski, wystawi³
dokument lokacyjny dla Miasteczka l¹skiego, z wyobra¿eniem barwnego wizerunku herbu, nadanego nowemu miastu50. Ówczesny w³aciciel sam wyst¹pi³ z inicjatyw¹ wystawienia tego dokumentu, nie zosta³ on jednak potwierdzony przez cesarza.
W dokumencie lokacyjnym dla Brzegu Dolnego z 1663 r. cesarz Leopold I nada³
nowemu miastu tak¿e herb51. Z prob¹ o wystawienie dokumentów zwróci³ siê ówczesny w³aciciel maj¹tku baron Jerzy Abraham von Dyhern. Dla upamiêtnienia w³acicieli, w godle herbowym oprócz innych wizerunków umieszczono tarczê z her278), natomiast jako element god³a herbowego zosta³ umieszczony dopiero w wielopolowym herbie z
XVII i XVIII w. (pieczêæ G³ogowa z 1755 r., APZG, Miasto Wschowa, cech stolarzy, sygn. 52 D).
47
APWr., Tarnowskie Góry 1529, fragment dokumentu Jana II dotycz¹cy pieczêci Tarnowskich
Gór podajê za M. Kaganiec: [...] z milosty nassi knyasetczy dopustili pro pocztiwost a potrzebu praw
hor nych pecet mieli grzidlo orlowe zlate w modrem poli kilof f a pouczka [...]; zob. tak¿e
M. K a g a n i e c, Herby i pieczêcie miast górnol¹skich..., s. 56.
48
APZG, Akta maj¹tku Zabór, sygn. 5052. Fragment dokumentu Sinzendorffa opublikowa³
O. Hupp (Die Wappen und Siegel..., s. 164).
49
Pieczêæ Zaboru z 1721 r. na dok. z 1726 r. (APZG, Miasto Kargowa, cech m³ynarzy, sygn. 2 D);
Hupp, przedstawiaj¹c herb Zaboru, usun¹³ herb Sinzendorffów, w³acicieli z czasów lokacji miasta widniej¹cy na pieczêci oprócz wizerunków wie¿ (zob. O. H u p p, op. cit., s. 157 i 164).
50
M. Gumowski, podaj¹c fragment dokumentu z opisem herbu, powo³a³ siê na XVII-wieczn¹ kronikê z Miasteczka l¹skiego z tekstem dokumentu lokacyjnego (zob. M. G u m o w s k i, Herby i pieczêcie
miejscowoci województwa l¹skiego, Katowice 1939, s. 171172), natomiast O. Hupp uzyska³ odpis dokumentu od w³adz miasta, nie podaj¹c jednak ród³a (O. H u p p, op. cit., s. 170).
51
Orygina³ dokumentu dla Brzegu Dolnego nie zachowa³ siê, tekst opublikowa³ O. Koch w historii
miasta (zob. O. K o c h, Geschichte der Stadt Dyhernfurt, Wohlau 1913, s. 1113).
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bem Dyhernów52. Tak¹ sam¹ strukturê i miejsce umieszczenia wizerunku herbu
posiada³ dokument lokacyjny dla miasteczka Konotop z 1706 r., wydany na probê
ówczesnego w³aciciela maj¹tku Zygmunta von Kottwitza53. Cesarz Józef I nada³ miastu herb i prawo u¿ywania czerwonego wosku do wyciskania pieczêci.
DOKUMENTY HERBOWE WYSTAWIONE DO KOÑCA XVIII W.
Miasto

Data

Wystawca

Miejsce przechowywania

NADANIA HERBÓW
widnica
Legnica
G³ogów
Z³oty Stok
Lwówek l¹ski
Wiñsko
Otyñ
Wroc³aw
Srebrna Góra
Lubañ
Tarnowskie Góry
Bia³a
Che³msko l¹skie
Szprotawa
Jelenia Góra
¯agañ
Prudnik
Gliwice
Szczecin
Kowary

1452
1453
1490
1491
1501
1512
1528
1530
1540
1541
1562
1564
1580
1597
1599
1602
1607
1629
1660
1747

W³adys³aw I, król Czech
W³adys³aw I, król Czech
Maciej Korwin, król Wêgier
Henryk I, ksi¹¿ê ziêbicki
W³adys³aw II, król Czech
W³adys³aw II, król Czech
Ferdynand I, król Czech
Ferdynand I, król Czech
Henryk II, ksi¹¿ê ziêbicki
Ferdynand I, król Czech
margrabia Jerzy Fryderyk
Ferdynand I, cesarz
Rudolf II, cesarz
Rudolf II, cesarz
Rudolf II, cesarz
Rudolf II, cesarz
Rudolf II, cesarz
Ferdynand II, cesarz
Karol XI, król szwedzki
Fryderyk II, król pruski

¯agañ
G³ogów
Tarnowskie Góry
Zabór

1475
1504
1529
1721

Ernest i Albrecht, ksi¹¿êta sascy
ksi¹¿ê Zygmunt Jagielloñczyk
Jan II, ksi¹¿ê opolski
hrabia Filip Sinzendorff

nieznane
AP Legnica
nieznane
nieznane
nieznane
zagin¹³ w XVIII w.
AP Wroc³aw
AP Wroc³aw
nieznane
AP Wroc³aw
AP Wroc³aw
sp³on¹³ w 1791 r.
nieznane
SUA Praha (kopia)
AP Jelenia Góra (falsyfikat)
AP Zielona Góra
nieznane
AP Gliwice
La. Greifswald
nieznane

NADANIA PIECZÊCI
AP Zielona Góra
nieznane
AP Wroc³aw (odpis)
nieznane

NADANIA HERBÓW WRAZ Z PRAWAMI MIEJSKIMI
Miasteczko l¹skie
Brzeg Dolny
Konotop
Nowa Sól

1561
1663
1706
1743

margrabia Jerzy Fryderyk
Leopold I, cesarz
Józef I, cesarz
Fryderyk II, król pruski

nieznane
nieznane
AP Zielona Góra
sp³on¹³ w 1757 r.

POTWIERDZENIA CESARSKIE NADAÑ HERBOWYCH
Legnica
Lwówek l¹ski
Wroc³aw

1453
1501
1530

Fryderyk III
Maksymilian I
Karol V

nieznane
nieznane
nieznane

52
Herb Brzegu Dolnego z 1663 r. przedstawia³ w zielonym polu p³yn¹c¹ rzekê, na której jednym
brzegu sta³a ³ód, a na drugim widnia³o pole i las dêbowy, w polu wizerunek w. Jerzego walcz¹cego ze
smokiem, na tarczy wiêtego za  herb Dyhernów (O. K o c h, op. cit., s. 11).
53
Orygina³ przechowywany w Archiwum Pañstwowym w Zielonej Górze, APZG, Dok. m. Konotop, sygn. 231 (dalej Konotop 1706).
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Jednym z ostatnich miast l¹skich, które otrzyma³o dokument herbowy w XVIII
wieku, by³a Nowa Sól. Wraz z prawami miejskimi nada³ go w 1743 r. Fryderyk Wielki54. W dokumencie lokacyjnym umieszczono barwny wizerunek herbu55.
Zwyczaj umieszczania wizerunków herbów w dokumentach lokacyjnych nie by³
powszechny. Istnieje grupa dokumentów, w których nadawano prawa miejskie wraz
z innymi przywilejami, ale bez okrelenia wzoru herbu czy pieczêci. Ksi¹¿ê saskomerseburski Christian wyda³ dwa dokumenty lokacyjne, w 1659 r. dla Krzystkowic i
w 1660 r. dla Jasienia, miast po³o¿onych na Dolnych £u¿ycach, w których nie znalaz³a siê wzmianka o herbach. Wystawca stwierdzi³ jedynie ogólnie, i¿ miastom przys³uguj¹ takie same prawa i przywileje jak innym miastom56.
Niew¹tpliwie w³adze miast, jak i w³aciciele, zabiegali o wystawienie dokumentów z nadaniami herbów. Uzyskanie przez miasto oficjalnego nadania owego znaku
stanowi³o podkrelenie jego znaczenia i rangi. O tym, ¿e by³y to po¿¹dane dokumenty, wiadcz¹ najlepiej próby ich fa³szowania. Najbardziej znany jest falsyfikat sporz¹dzony dla Jeleniej Góry, którego wystawc¹ by³ rzekomo cesarz Rudolf II. Zachowana czêæ dokumentu jeszcze u schy³ku XIX w. nie wzbudza³a zastrze¿eñ, dopiero
badania przeprowadzone w latach trzydziestych wykaza³y, i¿ jest to bez w¹tpienia
falsyfikat57. Pojawianiu siê falsyfikatów sprzyja³y burzliwe wydarzenia wojenne i czêste po¿ary miast. W wyniku zniszczeñ w czasach wojny trzydziestoletniej w wielu
miastach l¹skich sp³onê³y archiwa z dokumentami. W³adze niektórych z nich, jak
np. wspomnianego Wiñska, twierdzi³y, i¿ dokument herbowy uleg³ zniszczeniu.

Wizerunki i barwy herbów w dokumentach herbowych
Podstawow¹ czêci¹ dokumentów herbowych s¹, umieszczone z regu³y centralnie,
barwne wizerunki nadawanych herbów oraz ich dok³adne opisy. Mimo ¿e do dnia
dzisiejszego zachowa³o siê zaledwie kilka dokumentów, mo¿liwe jest okrelenie specyficznych cech zwi¹zanych z wykonaniem wizerunków herbów. W przypadku dokumentów zagubionych pomocne s¹ pieczêcie, sprawione przez w³adze miejskie
wkrótce po nadaniu, a przedstawiaj¹ce wizerunki nowych herbów.
Przywilej siê nie zachowa³, sp³on¹³ bowiem w wielkim po¿arze miasta w czasie wojny 7-letniej,
dokument na podstawie odpisów opublikowano w póniejszych pracach na temat historii miasta (zob.
P. B r o n i s ch, Geschichte von Neusalz a. d. Oder, Neusalz 1893, s. 137140).
55
P. B r o n i s c h, op. cit., s. 138.
56
Dokument dla Krzystkowic opublikowa³ J. G. Worbs (Geschichte der Herrschaften Sorau und
Triebel, Sorau 1826, s. 244246), a dla Jasienia  W. H³adkiewicz i Z. Kasprzak, bez podania ród³a (zob.
W. H ³ a d k i e w i c z, Z. K a s p r z a k, Jasieñ  dzieje miasta, Jasieñ 1994, s. 1113). Byæ mo¿e na
podstawie tego ogólnego stwierdzenia o przywilejach miejskich H. Saurma i O. Hupp przyjêli, i¿ wystawca mia³ na myli tak¿e herb. Ostatni z wymienionych heraldyków stwierdzi³, i¿ ksi¹¿ê nada³ miastom
herby (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 65 i 66).
57
APWr., Oddzia³ w Jeleniej Górze (APJG), Akta m. Jeleniej Góry, sygn. 624 (dalej Jelenia Góra
1599); o wynikach badañ nad dokumentem jeleniogórskim pisa³ M. Goebel (Ein Stadtwappen erzählt
Geschichte, 650 Jahre Stadt Hirschberg, Beobachter i. Iser- und Riesengebirge  Sonder Jubiläumsausgabe, 6.07.1938, tak¿e Z. Michniewicz (Herb jeleniogórski w wietle dziejów i zabytków kultury,
Sobótka, t. XXX, 1975, nr 1, s. 48).
54
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Podobizny herbów wykonywane technik¹ gwaszow¹, uzupe³nion¹ w niektórych
wizerunkach p³atkami lub sproszkowanym z³otem, sporz¹dza³ nadworny iluminator. Na ¿adnym z dokumentów nie umieszczono adnotacji o twórcy herbu. W tekcie
znajdowa³a siê jedynie informacja, i¿ herb zosta³ namalowany rêk¹ artysty w odpowiednich barwach58. Cechy stylowe by³y zgodne z obowi¹zuj¹cymi w czasach, gdy
sporz¹dzano dokumenty. Wizerunki w nadaniach XV-wiecznych posiada³y cechy
gotyckie, natomiast w XVI-wiecznych dominowa³y ju¿ wp³ywy renesansowe, widoczne zarówno w kszta³cie tarcz herbowych, jak i w ozdobach umieszczonych wokó³
herbów.
Wizerunki herbów przedstawiane w dokumentach z XV i XVI w. umieszczano w
polu prostok¹ta lub kwadratu, otoczonego z³ot¹ b¹d srebrn¹ bordiur¹. Barwa pola
prostok¹ta kontrastowa³a z barw¹ herbu. W dokumentach z XVII w. zamiast barwnego prostok¹ta pozostawiano niezapisane miejsce, a wizerunek herbu umieszczano
bezporednio na pergaminie (Gliwice). Ró¿nicowano zdobienia, wype³niaj¹ce pole
prostok¹tów otaczaj¹cych herby. We wczeniejszych dokumentach tarcza herbowa
wype³nia³a niekiedy ca³e pole (Otyñ) lub znajdowa³a siê w miejscu centralnym (Legnica). Pod wzglêdem bogactwa zdobieñ sporód najstarszych zdecydowanie wyró¿nia³ siê dokument Ferdynanda I dla Wroc³awia, o wyranych cechach renesansowych. W polu o kszta³cie kwadratu umieszczono wizerunek fragmentu muru i posadzki, w centralnym miejscu widnia³a tarcza herbowa, po jej bokach na dwóch coko³ach ulokowano postaci Ateny i Afrodyty, przy czym nie wystêpowa³y one jako
tzw. trzymacze herbowe, natomiast na zwieñczeniu muru dwa anio³ki trzyma³y kartusz z dat¹ 1530. Podobne cechy stylowe wykazywa³y ozdoby otaczaj¹ce herb nadany ¯aganiowi, wykonane w 1602 r. przez nieznanego artystê na praskim dworze
Rudolfa II. Wizerunek tarczy z klejnotem znalaz³ siê w centralnym miejscu kwadratu
na niebieskim kartuszu, po prawej stronie na cokole widnia³a postaæ cesarza z koron¹ na g³owie, ber³em i jab³kiem w rêkach, nad jego g³ow¹ umieszczono tarczê z
herbem cesarskim, nakryt¹ koron¹ cesarsk¹, po lewej stronie widnia³a personifikacja sprawiedliwoci, nad której g³ow¹ z kolei  tarcza z herbem Czech.
Cechy stylowe, odpowiadaj¹ce epoce wystawienia dokumentów, widoczne s¹
równie¿ w samych wizerunkach herbów, zarówno w kszta³cie tarcz, jak i pozosta³ych substratów. W dokumencie dla Legnicy tarcza herbowa przybra³a wariant z biegn¹cymi równolegle krawêdziami bocznymi i pó³kolist¹ podstaw¹, a wiêc typowy dla
gotyckiej sztuki herbowej59. Ten sam typ tarczy widoczny jest w herbach widnicy.
Legnicki herb nie posiada³ he³mu na tarczy, bezporednio na niej po³o¿ono bowiem
58
Najczêciej stosowanym zapisem by³o okrelenie: [...] wie das allenthalben in mitte dises unsers
koniglichen brieffs mit farben und sonst clärlich abgemalet ist (Legnica 1453, Wroc³aw 1530). Podobnie Inmassen solch Wappen in der Mitte dieses Unseres Kaiser unnd Königlichen Brieffs gemahlet
unnd mit farben eigentlicher aussgestreichen ist (Gliwice 1629). Niekiedy umieszczano wzmiankê
prout et quemadmodum in principio seu capite praesentium literarum nostrarum pictoris arte suis
appropriatis coloribus depicta sunt (G³ogów 1490).
59
Na kwestiê tzw. tarczy hiszpañskiej jako wariantu gotyckiej tarczy ostro³ukowej zwróci³ ostatnio
uwagê P. Mrozowski (O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce XIV i XV wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria, t. I, 1993, s. 8485).
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koronê, w której widnia³ klejnot, równie¿ bezporednio na tarczach umieszczono
koronê w herbie widnicy. Tarcza herbowa G³ogowa z 1490 r. wykazywa³a ju¿ cechy
charakterystyczne dla pónego gotyku, z falistym wyciêciem po prawej stronie tarczy. Przedstawiony na pieczêci z 1490 r. nowy herb G³ogowa ma na tarczy he³m z
labrami, ale bez klejnotu60. Pochodz¹ce ju¿ z XVI w. tarcze herbowe Otynia i Wroc³awia uznaæ nale¿y za typowo renesansowe. W 1541 r. w dokumencie dla Lubania po
raz pierwszy god³o po³o¿ono na owalnej tarczy herbowej. Podobny typ tarczy widnieje w herbie Gliwic, natomiast okr¹g³¹ tarczê ma herb Szprotawy z 1597 r.
W XVIII-wiecznych herbach wystêpowa³y zarówno ozdobne tarcze, zgodne z barokow¹ kompozycj¹, tak jak w przypadku Konotopu (1706), oraz proste tarcze bez
zdobieñ, jak w herbie Nowej Soli i Kowar (1743 i 1747). Pola niektórych tarcz, oprócz
barwy, by³y pokryte rolinnymi ornamentami wykonanymi z³ot¹ farb¹ (Otyñ, Wroc³aw, ¯agañ, Konotop). Jedenacie z nadanych herbów posiada³o tarcze wielopolowe. Spotykane warianty podzia³u tarcz to przede wszystkim czwórdzielne w krzy¿
(Wroc³aw, ¯agañ, widnica w drugiej wersji), dwudzielne w s³up (Z³oty Stok, Lwówek
l¹ski, Gliwice) oraz dwudzielne w pas (Srebrna Góra, Nowa Sól, Kowary). Jedna
tarcza  Tarnowskich Gór  by³a trójdzielna. Wielopolowe tarcze herbów miast l¹skich nie stanowi³y wyj¹tku. Podobnymi herbami pos³ugiwa³y siê inne miasta czeskie, a wiele pieczêci z czasów przedheraldycznych z XIII w. mia³o wizerunki dwudzielne. Ten typ herbu miejskiego odró¿nia³ herby miast l¹skich i pomorskich od
pozosta³ych regionów obecnej Polski, wykazywa³ bowiem wiêcej cech wspólnych z
herbami zachodnioeuropejskimi.
Wizerunki gode³ herbowych wykonane by³y z du¿¹ dba³oci¹ o detale. W dokumentach zarysowa³y siê zró¿nicowanie pod wzglêdem jakoci wykonania herbów
nadawanych ma³ym miastom od tych dla du¿ych miast. W sferze technologicznej
wyranie widoczne s¹ dopiero wspó³czenie odbarwienia wizerunków herbów w
dokumentach dla ma³ych miast, z powodu zastosowania farb gorszej jakoci, natomiast zachowana zosta³a wie¿oæ barw w herbach du¿ych miast61.
Przy opracowywaniu nowych gode³ herbowych kancelarie królewskie i cesarskie wykorzystywa³y najczêciej motywy z wczeniejszych pieczêci miejskich (widnica, Legnica, Lwówek l¹ski, Lubañ, Wroc³aw, Szprotawa, ¯agañ). Niekiedy umieszczano herb w³adcy. Cesarzy reprezentowa³ wizerunek czarnego or³a (Prudnik,
Szprotawa, Gliwice), królów czeskich symbolizuj¹cy ich w³adzê lew z pojedynczym
b¹d rozdwojonym ogonem (Legnica, Lwówek, Wroc³aw i Lubañ), królów pruskich
czarny orze³ z arybutami w³adzy (Nowa Sól, Kowary). Wa¿nym wzorcem dla wystawcy by³a tak¿e nazwa miasta, której obrazowe przedstawienia umieszczano w
god³ach (Otyñ, Brzeg Dolny, Miasteczko l¹skie, Konotop). Nie by³o natomiast regu³¹, aby w miastach prywatnych jeden z elementów herbu miejskiego stanowi³ herb
F. M i n s b e r g, Geschichte der Stadt und Festung..., Bd. I, Tab. I, Nr. IX.
Czerwona farba w herbach Wroc³awia i ¯agania zachowa³a do dzi wie¿y wygl¹d, natomiast
barwy w dokumencie wystawionym dopiero w XVIII w. dla Konotopu, a wiêc ma³ego miasteczka, wspó³czenie zmatowia³y, a barwa puruprowa wyblak³a upodobniaj¹c siê do bladobordowej (zob. wizerunki
herbów na dokumencie herbowym dla Wroc³awia z 1530 r., ¯agania z 1602 r., dokumencie lokacyjnym
dla Konotopu z 1706 r.).
60
61
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ówczesnych w³acicieli. Jedynie w piêciu god³ach sporód wszystkich dokumentów
umieszczone zosta³y miêdzy innymi wyobra¿eniami herby dawnych w³acicieli (Z³oty Stok i Srebrna Góra  Podiebradów, Bia³a  von Proskau, Brzeg Dolny  Dyhernów, Zabór  Sinzendorffów).
Zró¿nicowanie widoczne by³o tak¿e w umieszczaniu he³mów, koron i klejnotów.
W dokumentach dla ma³ych miast wizerunki herbów najczêciej nie posiada³y klejnotów (Otyñ, Konotop, Lubañ), niezale¿nie od czasu nadania. W dokumentach z XV
wieku na wspomnianych ju¿ herbach widnickim i legnickim umieszczono koronê
bezporednio na tarczach herbowych. W herbie Legnicy u¿yto klejnotu tautologicznego, stanowi¹cego powtórzenie god³a62. U schy³ku XV w. nad tarcz¹ herbu G³ogowa
umieszczono tylko he³m z labrami. W pierwszym dokumencie, wystawionym w 1501
roku, dla Lwówka l¹skiego w klejnocie widnia³y dwa orle skrzyd³a, a w herbie Otynia z 1528 r. nie uwzglêdniono ani he³mu, ani klejnotu. Natomiast w dokumencie dla
Wroc³awia z 1530 r. tarcza przykryta by³a efektownym he³mem prêtowym z koron¹
i labrami, a w klejnocie umieszczono popiersie w. Jana Ewangelisty63. Wród innych herbów z XVI w. klejnoty widnia³y nad tarczami Srebrnej Góry, Miasteczka
l¹skiego, Tarnowskich Gór, Szprotawy. Podobnie jak we wczeniejszym stuleciu,
równie¿ w XVII, a tak¿e w XVIII w., umieszczanie he³mu z klejnotem nie by³o regu³¹;
posiada³y go herby ¯agania i Prudnika, Nowej Soli, Kowar, natomiast nie zosta³
uwzglêdniony w herbach Gliwic, Brzegu Dolnego i Konotopu.
Barwne wizerunki herbów, widniej¹ce w dokumentach, s¹ uzupe³nione ich dok³adnym opisem, szczegó³owo okrelaj¹cym miejsca rozmieszczenia poszczególnych
elementów gode³, ich barwy, tak¿e pola tarczy. W przypadku herbów opatrzonych
he³mami i klejnotami opis dotyczy³ równie¿ wygl¹du i barw tych elementów. Informacje zawarte w opisach ograniczaj¹ siê do wygl¹du i barw poszczególnych herbów,
do rzadkoci nale¿¹ wzmianki wyjaniaj¹ce symbolikê czy motywy umieszczania tych,
a nie innych wizerunków. Do wyj¹tków zaliczyæ trzeba inicja³y  wystawca wyjania³
wówczas ich pochodzenie. W dokumencie dla Wroc³awia wyjaniono znaczenie wielkiej litery W w godle jako inicja³u od imienia za³o¿yciela miasta64. Inicja³ S w
godle ¯agania okrelony jest jako pochodz¹cy od nazwy miasta65. Wyjaniono równie¿ znaczenie inicja³u F w godle Gliwic jako pochodz¹cego od imienia w³adcy 
cesarza Ferdynanda II66. Sporadycznie, dopiero w dokumentach wystawionych przez
króla pruskiego, mamy informacje o wizerunkach or³ów jako pochodz¹cych z herbu
w³adcy67.
62
W odró¿nieniu od god³a w klejnocie widnia³ jedynie wizerunek po³ulwa zamiasta ca³ego (zob.
APLeg., Legnica 1453).
63
APWr., Wroc³aw 1530.
64
[...] W, welchs bedeut den namem Wratislau, der die stadt Preszlaw erstlich gebaut und nach
seinem namen Wratislau genant hadt [...]  APWr., Wroc³aw 1530.
65
[...] der Buchstabe S den Namen benanter Stadt bedeutend [...]  APZG, ¯agañ 1602.
66
[...] der erste Buchstaben Unseres Kayser- unnd Königlichen Namens F. [...]  APGl., Gliwice
1629.
67
W dokumentach dla Nowej Soli i Kowar umieszczone zosta³y identyczne wzmianki o wizerunku
or³a [...] Unseres Königlich Preussischen Adler [...] (zob. P. B r o n i s c h, Geschichte von Neusalz...,
s. 138, oraz O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 165).
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W opisach herbów przedstawiono równie¿ barwy poszczególnych czêci gode³
i innych elementów herbów. Wskazówki dotycz¹ce barw odnosz¹ siê przede wszystkim do wizerunków umieszczanych w god³ach i klejnotów. W omówieniu gode³ z
regu³y dok³adnie s¹ okrelane barwy wyobra¿eñ, pochodz¹cych z herbów w³adców68,
natomiast nie zawsze barwa budowli (Lubañ, ¯agañ). Du¿e zró¿nicowanie widoczne
jest tak¿e w opisie metali heraldycznych. Okrelenia z³oty, srebrny konsekwentnie stosowane s¹ do wizerunków koron czy kluczy, natomiast barwy zwierz¹t okrela siê jako ¿ó³te lub bia³e. Jeszcze wiêksze zró¿nicowanie zarysowuje siê w barwach
pól herbowych. W jednych dokumentach wystêpuje okrelenie z³ota, w innych
¿ó³ta, podobnie w przypadku srebra i koloru bia³ego. W cesarskim zatwierdzeniu
herbu Legnicy z 1453 r. b³êkitn¹ barwê pola herbowego okrelono w trojaki sposób:
jako b³êkitn¹, niebiesk¹ i szafirow¹69. Pod wzglêdem poprawnoci herladycznej, zarówno w zakresie sztuki blazonowania, jak i opisu barw, wyró¿niaj¹ siê dokumenty wystawione przez cesarza Rudolfa II. We wszystkich dokumentach metale
opisane s¹ alternatywnie: z³oto wymiennie z ¿ó³tym i srebro z bia³ym. Jednak ju¿ w
dokumentach jego nastêpców zamiast wymiennego pos³ugiwania siê z³otem i kolorem ¿ó³tym, jedne z wizerunków god³a okrelane s¹ jako ¿ó³te, inne jako z³ote
(¿ó³ty po³uorze³ i z³ota aureola wokó³ Madonny w godle Gliwic). Jeszcze w XVIII w.
górna czêæ dwudzielnego pola herbu Nowej Soli okrelona jest jedynie jako bia³a.
OKRELENIA STOSOWANE DLA BARW W DOKUMENTACH HERBOWYCH
XVXVIII W.

Z³oto (¿ó³ty)  guldin oder gelwe (Zgorzelec 1433), Gold (widnica 1452, Legnica
1453), zlate (Tarnowskie Góry 1529), Goltfarben (Wroc³aw 1530), Gelbenn (Tarnowskie Góry 1562), gelben oder goldfarben (Szprotawa 1597, ¯agañ 1602), Gelb
(Gliwice 1629),
Srebro (bia³y)  Sylber (widnica), Silber (Legnica), weisen schilde (Lwówek l¹ski
1501), weisser thurm (Otyñ 1528), silberfarben Schüssel, vveisser Lewe (Wroc³aw),
blancken Harnisch (Miasteczko l¹skie 1561), weissen Felde (Tarnowskie Góry
1562), weissen oder Silberfarben (Che³msko l¹skie 1580, Prudnik 1607, Gliwice),
weissem Pferd (Brzeg Dolny 1663), weissen Felde (Nowa Sól 1743).
Czer wona  Rote (Zgorzelec), Rubin (widnica), roth (Z³oty Stok 1491, Srebrna
Góra 1540, Lwówek, Lubañ 1541), Rotter Schilt (Wiñsko 1512, Otyñ, Wroc³aw,
Brzeg Dolny), Rothen Felde (Miasteczko l¹skie), Roter oder Rubinfarber Schildt
(Che³msko l¹skie), roth oder rubinfarb (¯agañ), roth oder ziegelfarbe (Prudnik),
roth oder Rubin (Prudnik), rothgedeckte (Konotop 1706).

68
Lakoniczne traktowanie opisu wizerunków pochodz¹cych z herbów w³adców, odnosz¹ce siê
jedynie do wskazania ich wygl¹du i barw, bez uzasadnienia, i¿ by³ to np. lew z herbu króla czeskiego,
wynika³o  jak siê wydaje  z faktu ich powszechnej znajomoci. Dopiero gdy na l¹sku po 1740 r.
zaczêto pos³ugiwaæ siê wizerunkiem pochodz¹cym z herbu nowego w³adcy, który nie by³ jeszcze rozpowszechniony, pojawi³y siê w dokumentach herbowych dok³adniejsze opisy.
69
O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 149.
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B³êkitna  blauwen (Zgorzelec), Saphir (Legnica), Blawen oder himel varben oder
Zaphiren velde (Legnica), coelestini coloris (G³ogów 1490), modrem poli (Tarnowskie Góry), blauer oder lasurfarbener (Szprotawa), blaw oder Lasurfarb (Gliwice), blumeran oder Lichtlasurfarben Schildt (Konotop).
Zielona  grone perge (Otyñ), grünes Veldt (Brzeg Dolny), meergrünen Felde (Nowa
Sól).
Czarna  swartzen Adeler (Zgorzelec), Zobel (widnica), schwarzen Lewen (¯agañ
1475), schwartz (Z³oty Stok, Lubañ, Tarnowskie Góry), swartz (Lwówek l¹ski), schwarzen Adler (Wroc³aw), schwarz oder Kohlefarb (Szprotawa, ¯agañ, Konotop).

U¿ycie herbu wed³ug dokumentów herbowych
Wystawca z regu³y okrela³ sposoby u¿ycia nadanych herbów przez w³adze miejskie, najczêciej w koñcowej czêci dyspozycji dokumentu, a niekiedy, np. przy nadaniach pieczêci, bezporednio przed lub po opisie nowej pieczêci. Zakres u¿ycia by³
wyra¿eniem zgody wystawcy na pos³ugiwanie siê znakiem miejskim przez w³adze,
zarówno w czynnociach prawnych, jak i wojskowych oraz handlowych. Te fragmenty dokumentów stanowi¹ cenne ród³a do badañ nad obszarem wystêpowania dawnych herbów miejskich. Okrelone w oficjalnych dokumentach sposoby wykorzystania herbów w ¿yciu miast mo¿na uznaæ za wzorcowe, mimo ¿e by³y to zwroty
formularzowe, wszystkie o podobnej treci. Owa powtarzalnoæ formu³y spowodowa³a, ¿e z czasem ustalono oficjalny zakres funkcjonowania herbu miejskiego. Wiêkszoæ dyspozycji, dotycz¹cych umieszczania herbu, mo¿na odnieæ równie¿ do innych miast, z wyj¹tkiem uprawnieñ s¹dowych, wynikaj¹cych z jednoczesnego nadania prawa czerwonego wosku.
Najwa¿niejsz¹ funkcj¹ herbu by³o reprezentowanie w³adz poprzez umieszczenie go w wizerunku napieczêtnym. Dyspozycja u¿ycia herbu rozpoczyna³a siê z regu³y w³anie od wskazania na pieczêcie, zarówno wielkie, jak i sekretne (Insigil und
Secret)70. Wraz z herbem nadawano niektórym miastom przywilej czerwonego wosku i o ile pierwsza dyspozycja u¿ycia herbu na pieczêci mia³a ogólnikowy charakter, to w opisie uprawnieñ, wynikaj¹cych z pieczêtowania siê czerwonym woskiem,
wystawca dok³adnie wskazywa³ na rodzaje dokumentów, które powinny byæ zaopa70
Umieszczana ju¿ w XV-wiecznych dokumentach typowa formu³a o u¿yciu wizerunku herbu na
pieczêciach brzmia³a: [...] Stat Insigil und Secret [...] zu allen anndern erbern und redlichen sachen
und taten füren und gebrauchen [...]  Legnica 1453; [...] a modo perpetuis semper futuris temporibus
in Sigillis [...]  G³ogów 1490; w XVI w. [...] so von inen und gemeiner stat Lembergk wegen under
derselben stat insigeln oder petschadten ausgeen [...]  Lwówek l¹ski 1501; [...] zu ewigen Zeiten izt
beschrieben Wappen und Kleinot haben füren und dass in allen ehrlichen und redlichen Sachen und
Geschäfften [...] desgleichen mit ihren Innsiegeln und Secreten [...]  Wroc³aw 1530. Bez wiêkszych
zmian formu³a ta wystêpowa³a w dokumentach z XVII i XVIII w.: [...] das bemelte Stadt Gleiwitz, sich
solches vorstehenden Wappens, so wohl in Siegeln, Pettschaften unnd sonsten gebrauchen [...]  Gliwice 1629.
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trzone w tak¹ pieczêæ71. W zatwierdzeniu cesarskim herbu Wroc³awia umieszczono
zapis, w którym w³adca zastrzega³, i¿ wystawione przez w³adze miejskie wczeniejsze dokumenty opatrzone dawnymi pieczêciami zachowuj¹ swoj¹ wa¿noæ72.
W dokumentach z XV w. wa¿na rola przypada³a herbom jako bojowym znakom
rozpoznawczym. W tych najstarszych nadaniach wystawca wskazywa³, oprócz pieczêci, przede wszystkim na sztandary miejskie, tarcze, namioty jako miejsca umieszczania herbu73. Funkcjonowanie herbu miejskiego jako znaku bojowego, którym
pos³ugiwa³y siê oddzia³y mieszczan w czasach wojen, by³o zgodne z najstarsz¹ funkcj¹ herbu rycerskiego, a zatem u schy³ku redniowiecza zakres stosowania znaku
miejskiego by³ podobny do rycerskiego. W nastêpnych stuleciach, gdy oddzia³y
mieszczan przesta³y odgrywaæ istotn¹ rolê w dzia³aniach wojennych, herb zacz¹³
funkcjonowaæ w miastach przede wszystkim jako znak reprezentuj¹cy w³asnoæ.
Zgodnie z dyspozycj¹ wystawcy w³adze miejskie mog³y umieszczaæ wizerunki herbu na bramach, kocio³ach, wie¿ach, ratuszach i wszystkich innych nale¿¹cych do
miasta budynkach74. Herb funkcjonowa³ wiêc jako znak rozpoznawczo-w³asnociowy oraz jako znak w kontaktach handlowych i w³anie w tych rolach wykorzystywany jest pocz¹wszy od XVI w. a¿ po dzieñ dzisiejszy.
U¿ycie herbu w dzia³alnoci handlowej nastêpowa³o porednio poprzez opatrywanie umów i innych dokumentów pieczêciami herbowymi. W nadaniach wystawca
zezwala³ tak¿e na pos³ugiwanie siê herbem, oprócz pieczêci, we wszystkich tych
sprawach miejskich, w których konieczne bêdzie jego u¿ycie75. Funkcje znaków rozpoznawczych, zwi¹zanych tak¿e z gospodark¹ miejsk¹, pe³ni³y wizerunki herbów,
które w³adcy zezwalali umieszczaæ na ¿aglach statków miejskich76. Osobnym obsza71
W dokumencie Macieja Korwina z 1490 r. dla G³ogowa, wraz z przywilejem czerwonego wosku,
okrelono typy dokumentów, do których powinna byæ przywieszona pieczêæ wyciniêta w tym w³anie
kolorze: [...] quod Sigillum seu sigilla Communitatis vestrae cera rubea uti, et eadem more aliarum
civitatum ducatus nostri Slesiae omnia privilegia omnesque literas juridicas, testimoniales sive missivas, causales, sententionales, quascunque sigillare et consignare [...] (F. M i n s b e r g, Geschichte der
Stadt und Festung..., Bd. I, s. 466).
72
[...] alle Instrument und Brieve welche under Irem vorigen alten Innsiegel und Secret ausgegangen allenthalben bey Iren Cräfften [...]  zob. SRS, s. 913.
73
[...] zu Ernst in Kriegen Streiten und Stürmen in ihren Panieren und Gezelten [...]  Wroc³aw,
1530, zatwierdzenie cesarza  zob. SRS, s. 912.
74
Zapis zezwalaj¹cy na umieszczanie herbów na budowlach miejskich wystêpuje powszechnie
dopiero w dokumetach z XVII i XVIII w., por. [...] an allen Ihren Thorn, Kirchen, Thürn, Rath- unnd
anderen Ihnen zugehörigen Häusern unnd Höffen [...]  APGl., Gliwice 1629; [...] an die Stadt Thor,
Rathhauss oder andern Stadtgebäuden abmahlen [...]  APZG, Konotop 1706.
75
[...] et generaliter in quibuslibet actibus et exercitiis ac locis uti et gaudere ac ea deferre possis,
[...]  G³ogów 1490; [...] und die Bürger auch sich solches Wappens und Gerechtigkeiten erfreyen
gebrauchen und geniessen [...]  Brzeg Dolny 1663 (zob. O. K o c h, Geschichte der Stadt..., s. 12).
W 1748 r. wydany zosta³ patent króla pruskiego dotycz¹cy poprawnego oznaczania niektórych towarów
(Patent wegen richtiger Eichnung und Zeichnung der Wein, Butter, Beer...), zgodnie z którym powinny one byæ wprowadzane do sprzeda¿y tylko ze znakami cechów lub miast (Corporis Constitutionum
Marchicarum, Th. 4, Berlin 17371750, s. 75).
76
Zezwolenie na umieszczenie herbów na ¿aglach (velis) znajduje siê w dokumetach herbowych
G³ogowa z 1490 r.
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rem ich funkcjonowania, wskazanym równie¿ przez wystawców dokumentów, by³y
monety. Cesarz Karol V zezwoli³ na umieszczanie nowonadanego herbu Wroc³awia
na z³otych i srebrnych monetach77.
W zakresie plastycznych form przedstawiania wizerunków nadanych herbów
wystawcy pozostawiali swobodê w³adzom miejskim. W dokumentach wymieniono
kilka sposobów przedstawiania herbów: jako malowid³a, kamienne p³askorzeby czy
nawet hafty, ale z regu³y dodawano równie¿ zastrze¿enie, i¿ wizerunki mo¿na przedstawiaæ w ró¿nych innych formach, które w³adze uznaj¹ za potrzebne78.
Wskazany przez wystawców dokumentów zakres u¿ycia herbów uwzglêdnia³y
tak¿e w³adze tych miast, które nie uzyska³y oficjalnych nadañ. W wiêkszoci miast
zachowa³y siê przede wszystkim wizerunki herbów, funkcjonuj¹ce jako znaki rozpoznawczo-w³asnociowe, na budynkach miejskich, g³ównie ratuszy, oraz jako wizerunki napieczêtne. Natomiast nie zachowa³y siê dawne sztandary miast l¹skich,
nowomarchijskich czy zachodniopomorskich, z wyobra¿eniami herbów, sporadycznie spotyka siê czêci uzbrojenia mieszczan (np. tarcza z XV w. ze starym herbem
Wroc³awia).

77
[...] Und dann auf ihre güldne und silberne Münze des Hungrischen und Reinischen Geschrots
und Korns gleicherweise mit dieser Uberschrift (napis wskazany przez cesarza do pieczêci miejskiej)
wann es Ihnen geliebet gebrauchen und aufschlagen mögen dasselb Ihr Innsiegel [...]  Wroc³aw 1530,
zatwierdzenie cesarskie  zob. SRS, s. 912.
78
W dokumencie dla Gliwic cesarz Ferdynand II wskaza³, i¿ w³adze miasta mog¹ pos³ugiwaæ siê
herbem na malowid³ach, zawieszaæ je i rzebiæ w kamieniu: [...] Ihrem Blieben unnd gefallen nach
anmahlen, anhefften, oder in Stein hauen lassen, können, sollen unnd mögen [...]  zob. APGl., Gliwice
1629. Podobnie herb Konotopu mo¿na by³o przedstawiaæ we wszystkich malowid³ach: [...] in allen
Gemählden zu führen [...]  APZG, Konotop 1706.
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Rozdzia³ III

SYMBOLE I SYMBOLIKA HERALDYCZNA



wiat symboli, czy raczej reprezentuj¹cych je znaków, od najdawniejszych czasów nierozerwalnie wi¹¿e siê ze sztuk¹ przedstawieniow¹. Ukszta³towany zgodnie ze redniowieczn¹ tradycj¹ system znaków, jaki stanowi³a heraldyka, by³ tak¿e
nasycony symbolicznymi znaczeniami. W herbach umieszczano wizerunki i barwy,
którym przypisano ca³y szereg znaczeñ symbolicznych. Przy tym to, co symbolizowane, zwykle by³o znacznie doniolejsze od przedmiotu symbolizuj¹cego1. Tak wiêc
wizerunek or³a w godle herbu rycerskiego, w interpretacji dos³ownej podobizna ptaka, to równoczenie symbol w³adzy i odwagi, natomiast w herbie miejskim  symbol
w³asnoci b¹d przynale¿noci pañstwowej. W herbach np. z terenu l¹ska wizerunek czarnego or³a z przepask¹ na piersiach, w interpretacji dos³ownej by³ podobizn¹
ptaka, symbolizowa³ natomiast odwagê, przypisan¹ nosicielom tego znaku  Piastom
dolnol¹skim. Ten sam wizerunek or³a w godle herbu miejskiego to równie¿ w interpretacji dos³ownej podobizna ptaka, ale ju¿ o innym ni¿ w herbie ksi¹¿êcym znaczeniu symbolicznym, odnosi³o siê ono bowiem do symboliki w³adzy i opieki, sprawowanej przez Piastów nad miastem, a w póniejszym okresie  do przynale¿noci terytorialnej miasta. Reprezentacjê symboliczn¹ w herbach miejskich realizowano przy
pomocy innych znaków. Ten sam wizerunek by³ jednoczenie znakiem ikonicznym i
reprezentowa³ symbol; podobnie w przypadku znaków umownych. Symbol to przedmiot postrzegany zmys³owo, wywo³uj¹cy u odbiorcy skojarzenie z innym przedmiotem. Owa myl o innym przedmiocie powstaje nie w wyniku podobieñstwa czy umowy, ale innych wiêzi  np.: metafory, analogii i metonimii2.
Zob. M. W a l l i s, Uwagi o symbolach, Studia semiotyczne, t. VII, 1977, s. 9199.
Pojêcie symbol definiowane jest w nauce w ró¿ny sposób. Doæ powszechnie przyjmuje siê
definicjê zaproponowan¹ przez W. L. Warnera, i¿ symbolem jest ka¿dy znak, który pojêciowo lub ekspresywnie odnosi siê do czego poza sob¹, a wiêc jest czym funkcjonalnym, stanowi sposób reprezentacji lub rodek wyra¿ania czego we wszystkich dziedzinach duchowej dzia³alnoci cz³owieka (zob.
W. L. W a r n e r, The Living and the Dead. A Study of Symbolic Life of America, New Haven 1959, s. 3).
Akcentowanie skonwencjonalizowania treci symbolu powodowa³o, i¿ uto¿samiano go ze znakiem umownym (zob. np. P. G u i r a u d, Semantyka, Warszawa 1976, s. 15). W pracy przyjmujemy definicjê symbolu
1
2
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Przyjêty system dwustopniowej reprezentacji odpowiada tak¿e idei przekazu
heraldycznego, zgodnie z którym herb miejski i tworz¹ce go elementy stanowi¹ skoñczony komunikat, realizowany z pomoc¹ okrelonych znaczeñ przypisanych poszczególnym elementom3. Zmiana którego z nich (barwy, god³a lub jego elementów,
klejnotu) powodowa³a utworzenie nowego komunikatu, informuj¹cego o nowym
posiadaczu herbu czy o zmianie w sytuacji prawnej dotychczasowego, np. o nadaniu
mu tytu³u honorowego i zwi¹zanego z nim udostojnienia herbu. W obrêbie okrelonego obszaru kulturowego mo¿liwe jest rozpoznanie ca³ego uk³adu znaków jako
herbu, jednak bez przypisania konkretnemu posiadaczowi, w tym przypadku miastu. Dopiero na podstawie identyfikacji zawartych w godle wizerunków nastêpuje
konkretyzacja, dziêki której mo¿na ustaliæ posiadacza herbu. Jako ca³oæ herb by³
znakiem umownym, lecz mo¿na go zaliczyæ tak¿e do znaków reprezentuj¹cych symbole, zgodnie np. z potocznym postrzeganiem herbu jako symbolu miasta. Analiza
jednak poszczególnych jego elementów, a wiêc tarczy, god³a, barwy, he³mu, klejnotu, labry i innych dodatków herbowych, wykazuje, ¿e w wiêkszoci s¹ to elementy,
które mo¿na uznaæ za znaki ikoniczne, rzadziej umowne. Tarcza, he³m z labrami i
klejnotem reprezentowa³y elementy rynsztunku rycerskiego, widniej¹ce w polu tarczy wyobra¿enia zwierz¹t, rolin, ludzi itp. odnosi³y siê do ich rzeczywistych b¹d
mitycznych odpowiedników, barwy za zgodne by³y ze spotykanymi w naturze.
Znaczenie symboliczne elementów herbowych z regu³y by³o ju¿ ustalone, gdy
tworzono herb. System symboli, wytworzony przez kulturê redniowieczn¹, a zw³aszcza liturgiê i sztukê, z którego korzystano tworz¹c herby, by³ niezwykle bogaty, co
wiêcej  znaki symboliczne reprezentowa³y niekiedy przedmioty o ró¿nych znaczeniach, czasami wrêcz przeciwstawnych. O ile jednak w sztuce religijnej sowa symbolizowa³a zarówno niewierz¹cych, heretyków, jak i Chrystusa4, o tyle w god³ach herbowych pos³ugiwano siê jedynie znakami symbolizuj¹cymi pozytywne cechy, z myl¹ o skojarzeniu ich z posiadaczem herbu. Podobnie jak wiele innych symboli, wywodz¹cych siê z czasów redniowiecza, przyjêtych jako specyficzny rodek porozumiewania siê przez okrelon¹ grupê spo³eczn¹, równie¿ te stosowane w herbach
sta³y siê, jak okrela je M. Wallis, symbolami kolektywnymi, cz¹stk¹ tradycji i dziedzictwa kulturowego5. Podlega³y te¿, charakterystycznemu dla symboli ustalonych,
procesowi przypisywania im w ci¹gu wieków nowych znaczeñ. Proces ten obj¹³ równie¿ herby miejskie, a znakom tworz¹cym god³a przypisywano najczêciej nowe znaczenia symboliczne na skutek utraty b¹d zapomnienia pierwotnych. Tak by³o w
za M. Wallisem, szczególnie przydatn¹ w badaniach heraldycznych, w herbach bowiem jako dzie³ach
plastycznych stosowano, podobny jak w innych dzie³ach malarskich, system znaków reprezentuj¹cych
symbole (zob. M. W a l l i s, op. cit., s. 91, oraz uwagi J. Pelca do definicji Wallisa: J. P e l c, Wstêp do
semiotyki, Warszawa 1984, s. 174175).
3
Przez pojêcie skoñczonego komunikatu rozumiemy tu herb miejski po raz pierwszy przedstawiony w formie graficznej, ukszta³towanej na bazie pieczêci lub oficjalnego nadania, niezale¿nie od póniejszych zmian w god³ach i barwach, które wp³ywa³y na zmianê treci symbolicznych, przy zachowaniu
podstawowych czêci sk³adowych herbu.
4
D. F o r s t n e r, wiat symboliki chrzecijañskiej, Warszawa 1990, s. 247.
5
M. W a l l i s, op. cit., s. 93.

52

przypadku herbów z postaciami niektórych wiêtych i wizerunków duchownych 
biskupów i opatów, w god³ach miast na ziemiach zdominowanych przez protestantyzm6.
Zró¿nicowanie znaczeñ symbolicznych widoczne jest tak¿e w samych herbach.
Podstawowymi elementami przekazu treci symbolicznych by³y god³o i barwa, natomiast w mniejszym stopniu he³m, klejnot i labry. Te ostatnie stanowi³y rodzaj zabiegu artystycznego s³u¿¹cego upodobnieniu herbu miejskiego do szlacheckiego.
Jedynie w niektórych klejnotach widnia³y wyobra¿enia uzupe³niaj¹ce przekaz zawarty w godle, tzn. inne przedstawienia (gdy w klejnocie widnia³ wizerunek odmienny, nie za powtórzony z god³a). Na uwagê zas³uguj¹ natomiast wizerunki koron
oraz tzw. trzymaczy. Korony bowiem, najpierw w³adców, póniej murowe, k³adzione
bezporednio na tarczach, symbolizowa³y w³adzê i opiekê nad miastami oraz miejski
status posiadacza herbu7.
Znaki symboliczne wystêpuj¹ce w herbach miejskich, w odró¿nieniu od rycerskich, nie posiada³y wzorców, skodyfikowanych i zebranych w bestariuszach czy
florariuszach. Nie by³o bowiem takiej potrzeby. Ich znaczenie w herbach miejskich
ustalone by³o, z jednej strony, przede wszystkim przez zwyczaj, a z drugiej, wzorce
przedstawieñ symbolicznych czerpano ze sztuki religijnej oraz herbów w³adców i
w³acicieli miast. Herby w³acicieli miast umieszczone w godle miejskim nie symbolizowa³y jednak, zgodnie z przedstawianymi wizerunkami, cech przypisywanych pierwotnemu posiadaczowi, lecz jego w³adzê i w³asnoæ jako ca³oæ. Nie mo¿na mówiæ
jednak o wtórnym charakterze symboliki herbów miejskich. Poprzez umieszczenie
w jednym polu herbowym znaków symbolicznych, reprezentuj¹cych treci religijne
i wizerunków herbów w³acicieli, tworzono nowy, zupe³nie odmienny komunikat,
czêstokroæ o cechach pola znaczeniowego.

Symbolika herbów miejskich
Symbolika znaków herbów miejskich do koñca XVIII, a tak¿e póniej do po³. XIX w.,
wywodzi³a siê w zasadzie jedynie z trzech krêgów kulturowych: religijnego, wieckiego miejskiego i rycerskiego. Oddzia³ywanie sztuki religijnej, obecnej w wi¹tyniach czy klasztorach, przejawia³o siê przejmowaniem nie tylko postaci czy atrybutów wiêtych wed³ug wzorców przedstawieniowych widniej¹cych w kocio³ach, ale
6
W god³ach niektórych miast zachodniopomorskich, np. Kamienia Pomorskiego, widniej¹cy na
najstarszych pieczêciach i godle wizerunek w. Jana Chrzciciela zosta³ u schy³ku XVII i w XVIII w.
przekszta³cony w postaæ niewiasty z ko³nierzem w kszta³cie kryzy (zob. opis herbu z koñca XVIII w.:
L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustand des Königl. Preussischen
Herzogthums Vor und Hinter Pommern, Stettin 17791806, s. 5, a tak¿e odciski pieczêci Kamienia Pomorskiego z XVII i XVIII w., APSz., Zbiór odcisków piecz. nr 219, 220, 226).
7
Trudno zgodziæ siê z pogl¹dem M. Gumowskiego, który zalicza wszystkie elementy widniej¹ce
poza polem tarczy do dekoracji herbowych (zob. M. G u m o w s k i, Herby miast polskich, Warszawa
1960, s. 10). Przytoczony przyk³adowo wizerunek anio³a, trzymaj¹cego tarczê z herbem Torunia, nie
pe³ni³ wy³¹cznie roli tzw. trzymacza, lecz ca³a kompozycja stanowi³a czytelny przekaz symboliczny, w
którym anio³ by³ znakiem reprezentuj¹cym opiekê nad miastem.
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równie¿ przypisanych do nich znaczeñ symbolicznych. Przyjêcie wizerunku patrona
kocio³a w godle herbowym oznacza³o symboliczne rozszerzenie jego opieki ju¿ nie
tylko na wi¹tyniê, ale na ca³e miasto. Wród znaków symbolicznych, ustalonych w
krêgu wieckim, widoczne s¹ równie¿ pewne odniesienia do symboliki religijnej,
zw³aszcza w przedstawieniach budowli. Ponadto zosta³y ukszta³towane, tak¿e specyficzne dla tego rodowiska, znaki reprezentuj¹ce aktywnoæ gospodarcz¹ mieszkañców, bêd¹ce symbolicznymi przedstawieniami ich zamo¿noci i dobrobytu, uzupe³nione znakami symbolicznymi, odnosz¹cymi siê do po³o¿enia naturalnego, nazwy
miasta i niektórych wa¿nych wydarzeñ. W³anie symbolika zwi¹zana ze rodowiskiem miejskim, ukszta³towana w samych miastach, jest najciekawsza i równoczenie najbogatsza pod wzglêdem ikonograficznym. Ostatnia grupa symboli, wywodz¹ca siê z krêgu kultury rycerskiej, wi¹¿e siê przede wszystkim z symbolik¹ w³adzy, w³asnoci i przynale¿noci pañstwowej. W praktyce realizowano j¹ poprzez recepcjê wizerunków herbów rycerskich czy póniej szlacheckich w god³ach miast.
Z tego samego krêgu pochodzi³y znaki, reprezentuj¹ce w³adzê króla czy przynale¿noæ pañstwow¹.
W podobny sposób, jak w dzie³ach malarskich i rzebach, znaki przedstawiaj¹ce symbole w herbach z epoki redniowiecza by³y wyodrêbnione i ³atwo rozpoznawalne8. W czasach nowo¿ytnych, gdy zaczêto pos³ugiwaæ siê herbami o god³ach z³o¿onych, interpretacjê symboliczn¹ u³atwia sztuka blazonowania. Zgodnie z jej zasadami ustalono kolejnoæ opisu pól herbowych, szereguj¹cego miejsca bardziej i mniej
zaszczytne w polu tarczy. O ile w herbach szlacheckich w polach uprzywilejowanych
umieszczano wizerunki zwi¹zane z pochodzeniem, koligacjami rodzinnymi i uzyskanymi tytu³ami b¹d ziemiami, o tyle w wielopolowych herbach miejskich w miejscach zaszczytnych widniej¹ wizerunki wiêtych patronów  g³owa w. Jana na tarczy sercowej w herbie Wroc³awia z 1530 r., insygnia symbolizuj¹ce w³adzê  barwy i
korona cesarska na tarczy sercowej w herbie Zgorzelca z 1433 r., czy wreszcie god³a
za³o¿ycieli i w³acicieli. Im póniej powstawa³ herb, tym czêciej zdarza³y siê odstêpstwa od przedstawionej zasady, wynikaj¹ce g³ównie z nieznajomoci regu³ blazonowania, a tak¿e z celowego dzia³ania rad miejskich, chc¹cych podkreliæ swoje znaczenie. W ten sposób zosta³ ukszta³towany w XVIII w. herb G³ogowa, w którym na
tarczy sercowej umieszczono inicja³ nazwy miasta, widniej¹cy na wczeniejszym
herbie, czwórdzielnym w krzy¿, w polu 4., poni¿ej wizerunków Najwiêtszej Marii
Panny i or³a l¹skiego9. Niekiedy motywy umieszczania w uprzywilejowanych miejscach okrelonych wizerunków znane by³y jedynie twórcom herbów i dzi trudno
jednoznacznie je zinterpretowaæ10.
Grupa znaków symbolicznych stale siê powiêksza³a. W ci¹gu wieków zmienia³y
siê tak¿e znaczenia niektórych symboli. Wspó³czenie tarcze z herbami rycerskimi,
M. W a l l i s, op. cit., s. 97.
Wizerunek takiego herbu G³ogowa widnia³ na monetach bitych w XVII w. (zob. F. F r i e d e n sb u r g, Schlesiens neuere Münzgeschichte, CDS, Bd. XIX, Breslau 1904, s. 222224).
10
Licznych przyk³adów dostarczaj¹ zw³aszcza herby ma³ych miast; w herbie Gozdnicy w polu
umieszczono wyobra¿enie pnia i siedz¹cego na nim kruka, dzi trudno ustaliæ, czy ptak symbolizowa³
dawnych w³acicieli lub mieszkañców, czy te¿ reprezentowa³ realnie ¿yj¹ce w tych okolicach ptaki.
8
9
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umieszczane w zmienianych herbach miejskich, symbolizuj¹ nie w³adzê, ale historiê
miasta. Nieustannie pojawiaj¹ siê nowe znaki symboliczne, odnosz¹ce siê do gospodarki.
God³a herbów miejskich tworz¹ interesuj¹c¹ i jednoczenie bardzo zró¿nicowan¹ grupê znaków. W zwi¹zku z powstawaniem nowych miast opracowywane s¹ nowe
herby, a wiêc jest to jedna z niewielu dziedzin heraldyki ¿ywej.
Funkcjonuj¹ce dotychczas klasyfikacje gode³ herbów miejskich w europejskiej
i polskiej heraldyce systematyzowa³y je przede wszystkim pod wzglêdem widniej¹cych w nich wizerunków, z czêciowym tylko odwo³aniem siê do treci symbolicznych11. Wyodrêbnione grupy wizerunków umieszczanych w god³ach herbów miejskich, wystêpuj¹ce w starszych klasyfikacjach, zawiera³y jedynie to, co mo¿na by³o
dostrzec w bezporednich przedstawieniach. Obejmowa³y zatem  wed³ug terminologii semiotycznej  znaki ikoniczne i umowne, natomiast w stosowanej przez historyków sztuki metodzie ikonologicznej odnosi³y siê do znaczenia przedmiotowego i
wyrazowego12. Jeszcze w XIX w. H. Saurma w swoim herbarzu miast l¹skich wyodrêbni³ god³a z wizerunkami postaci ludzkich i czêci cia³a, zwierz¹t, rolin, narzêdzi
i architektury13. W podobny sposób klasyfikowa³ god³a w latach dwudziestych w
swoim podrêczniku heraldycznym P. Knötel14. Wyodrêbni³ on grupy gode³ z motywami architektury, wizerunkami wiêtych, herbami w³adców i w³acicieli, narzêdziami
pracy oraz motywami obrazuj¹cymi nazwy miast.
Równie¿ w okresie miêdzywojennym sklasyfikowa³ pocz¹tkowo wizerunki napieczêtne, a nastêpnie god³a herbowe, najczêciej cytowany polski badacz herbów
miejskich M. Gumowski15. Zaproponowany przez niego podzia³ by³ zbli¿ony do przytoczonych wczeniej klasyfikacji niemieckich i obejmowa³ wyobra¿enia architektu11
W drugiej po³. XIX w. i na pocz¹tku XX w. ukaza³o siê kilkanacie publikacji, których autorzy
zajmowali siê jedynie pewnymi fragmentarycznymi zagadnieniami z zakresu symboliki herbów, jednak
bez uwzglêdnienia wyników tych badañ w klasyfikacjach gode³ miejskich (zob. m. in. P. G r ü n d e l, Die
Wappensymbolik, Leipzig 1907).
12
Wed³ug koncepcji E. Panofskyego znaczenie przedmiotowe i wyrazowe zaliczane jest do tzw.
znaczeñ pierwotnych. Znaczenie przedmiotowe odnosi³o siê do identyfikacji pewnych form kompozycji,
linii, kolorów, natomiast wyrazowe do przedstawieñ naturalnych obiektów (zob. E. P a n o f s k y, Ikonografia i ikonologia, Warszawa 1971, s. 1213). W³anie do tej drugiej grupy zaliczyæ mo¿na najstarsze
klasyfikacje gode³ miejskich.
13
Klasyfikacja H. Saurmy dotyczy³a zarówno wizerunków napieczêtnych, jak i gode³ herbowych,
(zob. H. S a u r m a, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870). Zbli¿on¹ klasyfikacjê
wizerunków napieczêtnych miast przedstawiono w pracy E. Berchema (Siegel, Berlin 1918, s. 108109)
i wielu innych publikacjach niemieckich z tego okresu.
14
P. K n ö t e l, Bürgerliche Heraldik, Breslau 1922, s. 514. Jeszcze w XIX w. badacz ten opisa³
rozwój gode³ herbów miast l¹skich w kontekcie ich zwi¹zków z wizerunkami napieczêtnymi (zob.
P. K n ö t e l, Ursprung und Entwicklung der städtische Siegelbilder mit besonderer Berücksichtigung der
schlesischen Städtewappen, Berlin 1891).
15
W wielu pracach, powiêconych pieczêciom i herbom miejscowoci z poszczególnych regionów
i przedwojennych województw, Gumowski doæ niekonsekwentnie pos³ugiwa³ siê pojêciem herb, zarówno w odniesieniu do wizerunków napieczêtnych, jak i w³aciwych herbów (zob. M. G u m o w s k i,
Pieczêcie i herby miast wielkopolskich, Poznañ 1932; i d e m, Herby miast województwa warszawskiego,
Miesiêcznik Heraldyczny, t. XV, 1936, t. XVI, 1937, t. XVII, 1938; i d e m, Pieczêcie i herby miast pomorskich, Toruñ 1939; i d e m, Herby i pieczêcie miejscowoci województwa l¹skiego, Katowice 1939).
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ry miejskiej, wizerunki patronów i ich atrybuty, postacie w³adców i ich herby, tzw.
herby mówi¹ce, oraz przedstawienia narzêdzi, tzw. herby zawodowe16. W swoich
ostatnich pracach pos³ugiwa³ siê pojêciami symbol i wizerunek aluzyjny, pierwszym  w odniesieniu do wizerunków o treci religijnej i kocielnej oraz wyobra¿eñ
budowli, drugim  do nazw miejscowoci17. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e uwzglêdnia³
jedynie w niewielkim zakresie znaczenia symboliczne zebranych typów gode³, chocia¿ niew¹tpliwie dostrzega³ wizerunki o takich treciach. Jednak w swojej klasyfikacji z 1960 r., przyjêtej przez wielu wspó³czesnych badaczy, nie podj¹³ próby wyodrêbnienia znaczeñ symbolicznych. W wydzielonych grupach gode³: architektonicznych,
religijnych, mówi¹cych i literowych, panuj¹cych i herbów pañstwowych, rycerskich, kocielnych, innych i przypadkowych, tylko w trzech przypadkach zasygnalizowa³, ¿e mury, bramy i baszty s¹ tylko symbolami miasta, a patron danego miasta
jest jego symbolem, i w koñcu  i¿ odrêbn¹ grupê herbów tworz¹ te, które zawieraj¹ god³a i symbole kocielne18.
Na szersz¹ skalê badania nad symbolik¹ herbów miejskich i próby klasyfikacji,
uwzglêdniaj¹ce treci symboliczne, podjêto w Polsce dopiero po drugiej wojnie.
Nowatorskie spojrzenie na symbolikê herbów zawiera praca S. K. Kuczyñskiego, po
raz pierwszy traktuj¹ca w polskich badaniach o funkcjonowaniu herbów jako znaków19. Na uwagê zas³uguj¹ publikacje Z. Michniewicza, dotycz¹ce studiów nad symbolik¹ feudalizmu w heraldyce miast l¹skich20. Autor ten wyodrêbnia grupê z wyobra¿eniami o charakterze alegorycznym, do której zalicza trzy typy przedstawieñ:
pierwszy  symbolika stanu rycerskiego, drugi  symbolika krytycznej oceny ustroju, trzeci  pozytywna symbolika w³adztwa21. Konstruuj¹c swoj¹ klasyfikacjê, Michniewicz zwraca uwagê na dwie zasadnicze formy tematyczne, charakteryzuj¹ce god³a herbowe miast l¹skich, a mianowicie, ¿e obrazuj¹ one organizacjê prawn¹ miast
 samorz¹d i terytorium, uwzglêdniaj¹ równie¿ nazwê oraz ilustruj¹ feudaln¹ zwierzchnoæ i uzale¿nienie22. Realizacja tych form nastêpowa³a poprzez umieszczanie wizerunków budowli w odniesieniu do symboliki organizacji prawnej, wyobra¿eñ obra16
M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie do koñca XIV w., [w:] Historia l¹ska od najdawniejszych
czasów do roku 1400, t. III, Kraków 1936, s. 247440.
17
Pojêcie symbol stosowa³ Gumowski jeszcze w opracowaniach przedwojennych, np. przy opisie
pieczêci l¹skich (zob. M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie..., s. 370, 379, 391) i w swojej powojennej pracy
o herbach miast polskich (i d e m, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 29, 38, 51)  jednak bez
wyjanienia samego pojêcia. O aluzji do nazwy wsi pisa³ w pracy o herbach miejscowoci województwa
l¹skiego, podaj¹c jako przyk³ad m.in. myl¹c¹ g³owê w godle Mys³owic (zob. M. G u m o w s k i, Herby
i pieczêcie miejscowoci..., s. 7).
18
I d e m, Herby miast polskich..., s. 29, 36, 51.
19
S. K. K u c z y ñ s k i, Niektóre zagadnienia symboliki heraldycznej na tle funkcjonowania herbu
jako znaku, [w:] Problemy nauk pomocniczych historii, Katowice 1973, cz. II, s. 2943.
20
Z. M i c h n i e w i c z, Zjawiska feudalizmu w symbolice heraldycznej miast l¹skich, Zaranie
l¹skie, t. XXIII, 1960, s. 355368, oraz i d e m, Ze studiów nad symbolik¹ feudalizmu w heraldyce miast
l¹skich, Roczniki Sztuki l¹skiej, t. VI, 1968, s. 731; obie prace stanowi³y w zamyle autora punkt
wyjcia do g³êbszej analizy symboliki herbów miast l¹skich, niestety mieræ autora spowodowa³a, i¿ nie
zosta³y doprowadzone do koñca.
21
Z. M i c h n i e w i c z, Ze studiów..., s. 1016.
22
I d e m, Zjawiska feudalizmu..., s. 356.
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zuj¹cych nazwy, a w przypadku zwierzchnoci feudalnej  herbów w³acicieli. Wyobra¿enia te mog³y wystêpowaæ nie tylko oddzielnie, jako jedyny element god³a, lecz
tak¿e razem, i w³anie analiza tych ostatnich pozwala wyodrêbniæ wspomniane trzy
typy przedstawieñ.
Trudno zgodziæ siê jednak ze wszystkimi ocenami Michniewicza. W¹tpliwoci
nasuwaj¹ siê zw³aszcza, gdy idzie o symbolikê krytycznej oceny ustroju. Pomijaj¹c
fakt, i¿ o wyodrêbnieniu takiego typu zadecydowa³y przede wszystkim przes³anki
wynikaj¹ce z ówczenie obowi¹zuj¹cej klasowej ideologii, przede wszystkim nie
wydaje siê mo¿liwe, aby w³adze miast prywatnych mog³y w herbie umieciæ wizerunki o wymowie negatywnej w stosunku do w³aciciela. By³o to tak¿e niezgodne z
ogóln¹ ide¹ przedstawieñ heraldycznych. W godle herbowym umieszczano jedynie
wizerunki charakteryzuj¹ce pozytywne cechy posiadacza herbu. God³o herbowe by³o
równie¿ rodkiem, z którego pomoc¹ starano siê jak najlepiej zaprezentowaæ miasto
i jego w³aciciela b¹d za³o¿yciela. Wizerunki wiêc, nawet w potocznym kontekcie
odczytywane jako znaki symboliczne, uto¿samiane z negatywnymi cechami, stanowi³y najczêciej obrazowe przedstawienia zwi¹zane z dziejami miast23. Mimo i¿ zaproponowany przez Michniewicza podzia³ gode³ zawiera sporo kwestii dyskusyjnych,
z których zdawa³ sobie sprawê sam autor, stanowi on interesuj¹c¹ próbê odejcia od
klasyfikacji opartej jedynie na ikonografii i dotarcia do g³êbszych treci przekazywanych w wizerunkach herbów miejskich.
W badaniach heraldycznych nad herbami miejskimi w innych krajach europejskich na uwagê zas³uguj¹ klasyfikacje, stworzone przez autorów niemieckich i czeskich. K. Blaschke, na podstawie wczeniejszych klasyfikacji, wyodrêbni³ wród
herbów miejskich szeæ grup zgodnych z przedstawieniami symbolicznymi reprezentuj¹cymi miasta24. Pierwsza grupa  to herby miast, które symbolizowa³y odrêbnoæ, wy¿szoæ gospodarcz¹ i prawn¹ miasta od wsi; druga  to herby o treci symbolizuj¹cej zale¿noæ miast od w³acicieli, trzecia  symbolizuj¹ca gospodarkê miejsk¹; czwarta  obrazowe przedstawienia nazwy; pi¹ta  wizerunki wiêtych patronów miast; szósta  przedstawienia alegoryczne25. W ka¿dej z wymienionych grup
autor wskazuje g³ówne typy przedstawieniowe, z których pomoc¹ przekazywano treci symboliczne. Wy¿szoæ ustroju miejskiego, mieszczan i ich przywileje chroni³y
mury miejskie, dlatego w³anie ich wyobra¿enia symbolicznie reprezentowa³y odrêbnoæ miasta od wsi26. Zale¿noæ od pana symbolizowano w trojaki sposób: poprzez
23
Wiele przyk³adów dostarcza heraldyka miast europejskich. W godle Londonderry znajduje siê
wizerunek siedz¹cego ludzkiego szkieletu, który symbolizuje bohatersk¹ obronê miasta przed Anglikami i wielki g³ód panuj¹cy w czasie oblê¿enia.
24
Wczesne uwagi zwi¹zane z symbolik¹ herbów miejskich odnaleæ mo¿na w pracy K. Blaschkego z 1960 r. o pieczêciach i herbach saskich (zob. K. B l a s c h k e, Siegel und Wappen in Sachsen, Leipzig
1960, s. 3639); w nastêpnych latach badacz rozwin¹³ i usytematyzowa³ swoj¹ klasyfikacjê (zob. i d e m,
Die Symbolik der Stadtwappen, [w:] Problemy nauk pomocniczych historii, cz. III, Katowice 1974, s. 221
229). W praktyce zaproponowan¹ przez niego systematykê zastosowano przy opisie herbów miast niemieckich by³ej NRD (zob. Lexikon Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik, Hrsg.
H. Göschel, Leipzig 1985).
25
K. B l a s c h k e, Die Stadtwappen, [w:] Lexikon Städte und Wappen..., s. 541.
26
Ibidem, s. 542.

57

przejêcie ca³ego herbu (jego lub kilku kolejnych w³acicieli) oraz poprzez ogólne
symbole w³adzy  korony, mitry27. Gospodarkê miast symbolizowa³y wizerunki narzêdzi28. Obrazowe przedstawienia nazwy, czyli herby tzw. mówi¹ce, zawiera³y wyobra¿enia charakterystycznych obiektów odnosz¹cych siê do nazwy miasta29. Wizerunki wiêtych patronów, symbolizuj¹ce ich opiekê nad miastem, przedstawiano b¹d
jako ca³e postacie, b¹d za pomoc¹ ich atrybutów30. Przedstawienia alegoryczne to 
wed³ug Blaschkego  przede wszystkim symbole wa¿nych wydarzeñ b¹d postaci z
historii miasta31.
Systematyka Blaschkego stanowi³a istotny krok w kierunku poznania treci
symbolicznych, realizowanych z pomoc¹ ró¿nego typu przedstawieñ. Swoje badania
skoncentrowa³ on jednak na symbolice gode³ herbowych, zupe³nie nie uwzglêdniaj¹c treci symbolicznych, przekazywanych z pomoc¹ innych substratów herbu, a
przede wszystkim barw i dodatków herbowych. Nale¿y zatem uznaæ, ¿e symbolikê
herbu uto¿samia³ z symbolik¹ gode³ herbowych.
Na dziesiêæ kategorii podzieli³ god³a herbów miejskich czeski heraldyk J. Louda32. Jego klasyfikacja obejmuje herby z wizerunkami budowli, panów miast, patronów i wiêtych, god³ami mówi¹cymi, wizerunkami odnosz¹cymi siê do wydarzeñ
historycznych b¹d legend, g³ównych zajêæ mieszkañców, osobliwoci natury, symboli praw, swobód i cnót, wizerunkami niejasnymi i udostojnionymi33. Podstawê zaprezentowanej klasyfikacji stanowi¹ najczêciej umieszczane w god³ach wizerunki.
Okrelenie symboli stosowane jest przez autora g³ównie w odniesieniu do insygniów
w³adzy, atrybutów wiêtych oraz przedstawieñ alegorycznych34. Przyjêta w samych
Czechach, jak i w wielu krajach europejskich, systematyka Loudy35 to przyk³ad klasyfikacji mieszanej, tzn. takiej, w której god³a herbowe uporz¹dkowano zarówno
na podstawie typów ikonograficznych, jak i reprezentacji symbolicznej.
Wród niewielu prac z tej dziedziny warto wymieniæ opracowanie Nadie¿dy
A. Sobolewej, dotycz¹ce symoboliki herbów miast rosyjskich36. Porównuj¹c je z innymi herbami europejskimi, Sobolewa wyodrêbni³a, specyficzne dla tych pierwszych,
dwie grupy symboliczne. Pierwsza, realizowana poprzez umieszczanie w god³ach
wizerunku dwug³owego or³a carskiego, sztandaru cesarstwa, korony, symbolizowaIbidem.
Ibidem, s. 542543.
29
Ibidem, s. 543.
30
Ibidem.
31
Ibidem, s. 543544.
32
Praca J. Loudy o herbach miast europejskich ukaza³a siê po raz pierwszy w 1966 r. w Londynie,
a w nastêpnych latach w jêzyku niemieckim i francuskim, w wydaniu poprawionym i uzupe³nionym, w
Czechach w 1995 r. (zob. J. L o u d a, European Civic Coats of Arms, London 1965; i d e m, Europäische
Städtewappen, BalzersLichtenstein 1969; i d e m, Znaky evropských mìst, Praha 1995).
33
J. L o u d a, Znaky evropských mìst, s. 2346.
34
Ibidem, s. 25, 34, 43.
35
Sporód wielu opracowañ heraldycznych, których autorzy w mniejszym lub wiêkszym stopniu
wykorzystali klasyfikacjê Loudy mo¿na wymieniæ: J. È a r e k, Mìstské znaky v èeských zemích, Praha
1985, s. 4552; popularne opracowanie M. B u b i e n, Heraldika, Praha 1986, s. 138151.
36
N. A. S o b o l e w a, Rossijskaja gorodskaja i ob³astnaja gieraldika XVIIIXIX w., Moskwa 1981.
27
28
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³a oficjaln¹ ideologiê rosyjskiego imperium37. Druga symbolizuje rangê miasta jako
orodka administracyjnego poprzez umieszczenie w polu herbowym, obok motywów reprezentuj¹cych miasto, tak¿e herbu guberni38. Dokonana przez Sobolew¹
klasyfikacja gode³ herbowych, z podzia³em na dziewiêæ grup, ró¿ni siê od zaproponowanych przez innych badaczy. Oprócz bowiem grup podobnych tematycznie do
pozosta³ych klasyfikacji, a wiêc herbów mówi¹cych, z motywami architektury, wizerunkami religijnymi i znakami w³adzy zwierzchniej39, zosta³y wydzielone tak¿e
nowe lub stare grupy symboliczne herbów, dostosowane do warunków rosyjskich.
Pierwsza z nich, w innych klasyfikacjach okrelana jako przedstawienia narzêdzi i
zajêæ mieszkañców, symbolizuje rozwój gospodarczy miasta, przede wszystkim rolnictwo i handel, ale tak¿e produkcjê przemys³ow¹40. Druga symbolizuje warunki
przyrodnicze, wiat zwierz¹t i rolin oraz rodowisko naturalne. Trzecia grupa, niespotykana w innych klasyfikacjach, obejmuje herby o tematyce etnograficznej41.
Czwarta  to herby symbolizuj¹ce dzieje miasta42. Ca³oæ uzupe³nia grupa herbów
przejêtych przez nowe miasta od dawnych43.
Odmienny typ klasyfikacji, spotykany w niektórych starszych opracowaniach,
wynika³ z próby uporz¹dkowania wizerunków gode³ miejskich zgodnie z funkcjonuj¹c¹ na gruncie europejskim systematyk¹ herbów rycerskich, uwzglêdniaj¹c¹ figury zaszczytne i figury, mobilia czy przedmioty zbudowane przez cz³owieka44. Takie
podejcie ogranicza³o analizê herbu jedynie do przedstawieñ ikonograficznych, nie w
pe³ni te¿ uwzglêdnia³o specyfikê widniej¹cych w nich wyobra¿eñ, przede wszystkim
dlatego, ¿e pomija³o ich znaczenie symboliczne. Krzy¿ widniej¹cy w herbie miejskim
by³ figur¹ zaszczytn¹, krzy¿ luzem w polu zaliczany by³ do mobiliów. W obu przypadkach wizerunki krzy¿y funkcjonowa³y jako znaki symboli reprezentuj¹cych albo w³adzê porzez motyw zaczerpniêty z herbu w³acicieli, albo patrona kocio³a i miasta.
¯adna z tych opisanych prób klasyfikacji nie uwzglêdnia³a barw i pozosta³ych
elementów tworz¹cych herby. Badañ symboliki barw i innych, oprócz gode³, elementów herbu miejskiego w zasadzie dot¹d nie prowadzono lub by³y one traktowane jako uzupe³nienie opracowañ dotycz¹cych genezy herbów poszczególnych miast.
Odnonie do symboliki barw S. Mikucki, opisuj¹c herby rycerskie, wskaza³ doæ
nieprecyzyjnie, ¿e mo¿e byæ ona dwojakiego rodzaju: albo symbolik¹ ze wzglêdu na
tego, kto u¿ywa herbu, albo symbolik¹ barwy samej w sobie45. W pierwszym przyIbidem, s. 191.
Ibidem.
39
Ibidem, s. 189.
40
Ibidem.
41
Ibidem, niestety autorka nie wyjani³a, jakie wizerunki zaliczy³a do grupy o tematyce etnograficznej.
42
Ibidem.
43
Ibidem.
44
Zob. J. S z y m a ñ s k i, Systematyka polskiej heraldyki rycerskiej a budowa jêzyka blazonowania
Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Humanistyka, t. XXII, 1980, z. 1, s. 3338, oraz
i d e m, Herbarz redniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 2148.
45
S. M i k u c k i, Barwa w heraldyce redniowiecznej. Czêæ pierwsza: Herby rycerstwa zachodniego i
polskiego, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego, t. IX, 19281929, s. 199.
37
38
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padku Mikucki mia³ na myli herby tzw. mówi¹ce, w których barwa zwi¹zana by³a z
nazw¹ osobow¹, w herbach miejskich natomiast obrazowe przedstawienie nazwy
miasta by³o realizowane wy³¹cznie wspólnie barw¹ z god³em46.
Symbolika barw samych w sobie mia³a charakter ustalony i spisany w dzie³ach
heraldycznych, pocz¹wszy od schy³ku redniowiecza47. Autorzy tych dzie³ przypisali
ka¿dej barwie okrelony ¿ywio³, cnotê, dzieñ tygodnia, planetê, kamieñ szlachetny,
cechy temperamentu itd. O ile jednak symboliczna interpretacja barw herbów rycerskich mog³a odpowiadaæ poszczególnym znaczeniom, przypisanym posiadaczowi herbu, o tyle interpretacja herbów miejskich by³a prostsza. Symbolika barw odpowiada³a tu, z jednej strony, potocznemu, bezporedniemu ich postrzeganiu, nieznane by³y bowiem przekazy ród³owe, w których znaczenie barwy czerpano z traktatów heraldycznych; wynikiem tego by³y proste skojarzenia barwy: b³êkitu z niebem lub wod¹, zieleni z traw¹, polem, czerwieni z murami miejskimi. W tym kontekcie barwy funkcjowa³y jako znaki ikoniczne, symbolizowa³y natomiast po³o¿enie
naturalne, miejskoæ. Tam, gdzie zastosowano barwy zaczerpniête z herbów za³o¿ycieli czy w³acicieli miast, funkcjonowa³y one jako znaki umowne, symbolizuj¹c wraz
z god³ami ich w³adzê b¹d w³asnoæ48. Ca³a pierwotna symbolika barw widniej¹cych
w herbie rycerskim, którego wizerunek tworzy³ god³o herbu miejskiego, reprezentowa³a dalej w³aciciela. Dla treci herbu miejskiego istotna by³a bowiem jedynie
reprezentacja symboliczna, odnosz¹ca siê nie do indywidualnych cech rycerza, ksiêcia
czy króla, ale do jego w³adzy i opieki  a to w pe³ni oddawa³ wizerunek jego herbu i
barw.
Proponowane przez S. K. Kuczyñskiego podejcie do analizy symbolicznego
znaczenia god³a, zgodnie z którym w pierwszej kolejnoci nale¿y zinterpretowaæ
pojedyncze wizerunki tworz¹ce god³a, a nastêpnie wizerunki z³o¿one, mo¿na zastosowaæ równie¿ do herbu miejskiego49. Trzeba wiêc przede wszystkim okreliæ znaczenie symboliczne wizerunków tworz¹cych god³o, nastêpnie  symbolikê barw, a
w koñcu klejnotu i dodatków50. W efekcie uzyskuje siê ca³ociowy obraz symboliki
herbu.
46
Na problem wspó³dzia³ania barwy z god³em w rycerskich herbach mówi¹cych zwróci³ równie¿ uwagê S. Mikucki, uznaj¹c, i¿ herb rzadko mówi o jego posiadaczu jedynie z pomoc¹ barw (zob.
S. M i k u c k i, op. cit., s. 199).
47
S. Mikucki opisa³ dzie³a XIV- i XV-wiecznych teoretyków heraldyki Bartolusa Saxoferrato, Jana
de Bado Aureo i Klemensa Prinsaulta (zob. S. M i k u c k i, op. cit., s. 199202). Natomiast w XVII w.
P. J. Spener opisa³ symbolikê barw, odwo³uj¹c siê do wczeniejszych dzie³ g³ównie z XVI i XVII w. (zob.
P. J. S p e n e r, Insignium Theoria seu Operis Heraldici, Pars Generalis, Quae insignia, Horum Orginem,
Scuta Eorumque Partiones, Metalla, Colores, Figuras, Galeas, Apices, Aliasque scutorum, Francofurti ad
Moenum 1690, Cap. IV, De Tincturis, s. 108127, dalej Opus Heraldicum).
48
Znaczenie symboliczne barw w herbach miejskich zbli¿one by³o do herbów z³o¿onych panów
ziemskich, w których god³ach umieszczano kolejne herby terenów, w³¹czanych do dóbr rodzinnych:
wraz z barwami symbolizowa³y one w³adzê nad now¹ posiad³oci¹, np. umieszczenie w herbie ksi¹¿¹t
Lobkowitz wizerunku tzw. anio³a ¿agañskiego jako symbolu ich w³adzy w ksiêstwie ¿agañskim  zob.
rysunek herbu Lobkowitzów APZG, Ksiêstwo ¿agañskie, b. sygn.
49
S. K. K u c z y ñ s k i, Niektóre zagadnienia symboliki heraldycznej..., s. 31 i n.
50
W odniesieniu do herbów najstarszych i niewielkich miast badanie symboliki zostanie ograniczone jedynie do dwóch elementów: wizerunków god³a i barw, gdy¿ nie by³y one z regu³y przedstawiane
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Tematyka gode³ miejskich, ze wzglêdu na swoj¹ ró¿norodnoæ, czêsto komplikuje, ale jednoczenie poszerza zakres badawczy ich symboliki. Tego rodzaju utrudnienie wynika z faktu, ¿e w jednym herbie znajduj¹ siê wyobra¿enia, które mo¿na
zaliczyæ do kilku grup symbolicznych. Wizerunek murów obronnych reprezentowa³ miasto i by³ równoczenie znakiem symbolicznym bezpieczeñstwa, ale niekiedy
wizerunek murów obronnych pochodzi³ z herbu rycerskiego i symbolizowa³ w³adzê
w³aciciela miasta. Mimo funkcjonowania ró¿nych znaków symbolicznych  w ka¿dym herbie mo¿na wyodrêbniæ jeden lub wiêcej programów ideowych.
W herbach pomorskich, marchijskich i l¹skich mo¿na wyodrêbniæ, zgodnie z
treci¹ znaków, kilka g³ównych grup symbolicznych. Pierwsza z nich zwi¹zana jest z
symbolik¹ miejskoci, rozumianej przede wszystkim jako przeciwstawienie wsi, dziêki
odmiennej jurysdykcji, ale tak¿e architekturze i funkcjom przypisywanym miastom.
Druga grupa odnosi siê do symboliki w³asnoci i przynale¿noci, przedstawianej z
pomoc¹ znaków reprezentuj¹cych w³acicieli, czyli ich herbów i insygniów w³adzy.
Trzecia grupa obejmuje herby miast o symbolice religijnej, z przedstawieniami reprezentuj¹cymi opiekê wiêtych nad miastem. Do czwartej grupy symboliki onomastycznej zaliczono herby, w których reprezentowana jest nazwa miasta. Ostatnia,
pi¹ta grupa zawiera herby z wyobra¿eniami zwi¹zanymi z gospodark¹ i po³o¿eniem
naturalnym miast, funkcjonuj¹cymi jako znaki symbolizuj¹ce podstawy rozwoju i
dobrobytu mieszkañców.
Zaproponowany podzia³ na piêæ grup symbolicznych uwzglêdnia zarówno treci przekazywane z pomoc¹ wizerunków w god³ach, jak i aspekt znaczeniowy zastosowanych barw. Jest on uzupe³niony tak¿e treciami symbolicznymi, przekazywanymi z pomoc¹ dodatków herbowych, szczególnie istotnych w symbolice religijnej,
reprezentowanej doæ powszechnie przez wizerunki anio³ów lub wiêtych, wystêpuj¹cych jako tzw. trzymacze herbowe, czy w przypadku symboliki w³adzy  umieszczenie koron w³adców na tarczach. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w wielu herbach symbolika
dodatków herbowych czy odznak rangowych, ewentualnie tak¿e klejnotów, zawiera
inne ni¿ w god³ach tych samych herbów znaczenia. Tarczê z herbem G³ubczyc trzyma³ archanio³ Micha³, natomiast w godle widnia³ wizerunek czeskiego lwa51. Korony
murowe, jako znaki symbolizuj¹ce miejskoæ, k³adzione by³y na tarczach, w których
polach widnia³y wizerunki o bardzo zró¿nicowanych treciach symbolicznych52.
Znaki symboliczne w herbach miast na badanym obszarze nie ró¿ni³y siê od
znaków wystêpuj¹cych w wiêkszoci krajów europejskich, a zatem wyodrêbnione
grupy symboliczne s¹ reprezentatywne dla europejskiej heraldyki miejskiej.
w pe³nej herladycznej postaci z he³mem, klejnotem i labrami. W opublikowanych przez Siebmachera
herbach miast ¿aden nie posiada³ innych elementów oprócz tarczy z god³em i barwami (zob. Johann
Siebmachers Wappenbuch von 1605, Hrsg. H. Appuhn, Dortmund 1994, s. 239246).
51
Opis pieczêci G³ubczyc z XVI w., zob. D. T o m c z y k, Herby miast l¹ska..., s. 32.
52
W pracy zawieraj¹cej 500 wizerunków herbów miast niemieckich z XIX w., pozbawionej niestety
komentarza heraldycznego, przedstawionych w wersjach aktualnie u¿ywanych przez w³adze miast, a
wiêc nie tak jak wyrysowane przez Huppa jedynie tarcze z god³em, ale tak¿e z klejnotami, labrami, trzymaczami  korony murowe powtarza³y siê na oko³o 120 tarczach, niezale¿nie od tematyki symbolicznej gode³
(zob. Europäische Städte-Wappen, I. Abt.: Wappen von 500 Städten Deutschlands, Leipzig b. r.).
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Rozdzia³ IV

SYMBOLIKA MIEJSKOCI

W

yobra¿enia budowli nale¿¹ do najczêciej spotykanych elementów gode³ w tej
kategorii herbów. Geneza tego typu wyobra¿eñ wydaje siê doæ oczywista, nie
by³o bowiem bardziej spektakularnych i jednoznacznych w swej wymowie wyró¿ników podkrelaj¹cych status miejscowoci, jak mury obronne, bramy i wie¿e. Na
najstarszych znakach miejskich, którymi by³y pieczêcie, wyobra¿enia motywów architektonicznych umieszczano w god³ach znacznie czêciej ni¿ inne elementy. Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem J. Loudy, ¿e w³adze, umieszczaj¹c na pieczêciach przedstawienia budowli, traktowa³y je jako swoiste obrazy miasta, wzoruj¹c siê tu na pieczêciach w³adców, na których widnia³y ich wizerunki1. Odrêbn¹ kwesti¹ pozostaje,
w jakim stopniu przedstawiane na pieczêciach, monetach i god³ach herbowych budowle odzwierciedla³y rzeczywicie istniej¹ce obiekty. Na redniowiecznych monetach ich wizerunki funkcjonowa³y jako schematyczne wyobra¿enia, uto¿samiane z
ogólnym pojêciem miasta, kocio³a czy zamku2. Podobny, schematyczny wizerunek budowli napotykamy na pieczêciach miejskich. Jednak, w odró¿nieniu od
monet, w wizerunkach napieczêtnych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ich twórcy starali siê w
specyficzny sposób zaakcentowaæ okrelone motywy architektoniczne. Z ich pomoc¹ próbowano zwróciæ uwagê odbiorcy komunikatu, zawartego w wizerunku, na charakterystyczne szczegó³y zwi¹zane z miastem czy jego w³acicielem, aby u³atwiæ
jego identyfikacjê. Nieproporcjonalnych rozmiarów, w stosunku do pozosta³ych elementów, wizerunki bram i okien (w których czêsto widnia³a postaæ w³adcy), krzy¿y
szczytowych  symboli religijnych, czy te¿ murów i wie¿  wyznaczników granic
jurysdykcji miejskiej, by³y nonikami informacji o miastach. Ich forma by³a zgodna
1
J. Louda (Znaky evropských mìst, Praha 1995, s. 1112) powtarza wczeniejszy pogl¹d innych
badaczy (por. m.in. P. K n ö t e l, Schlesische Städtebildnisse auf Siegeln, ZVfGS, Bd. LVII, 1923, s. 107),
którzy wskazywali, ¿e wiarygodnoæ pieczêci zale¿y nie tylko od napisu napieczêtnego, ale tak¿e od przedstawianego wizerunku, dlatego te¿ w³adcy, rycerze, duchowni umieszczali na nich wizerunki swoich postaci.
2
R. K i e r s n o w s k i, Moneta w kulturze wieków rednich, Warszawa 1988, s. 291 i n.
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ze stosowan¹ w sztuce redniowiecznej perspektyw¹ odwrócon¹, w rzeczywistoci
bowiem bramy wjazdowe by³y ze wzglêdów bezpieczeñstwa niskie i w¹skie 3.
M. Gumowski u¿y³ pojêcia architektura napieczêtna w³anie w odniesieniu do wizerunków budowli w god³ach pieczêci4. W odró¿nieniu jednak od niektórych wizerunków napieczêtnych, god³a herbowe nie przedstawia³y z regu³y lustrzanego odbicia konkretnych obiektów w danym miecie. Doszukiwanie siê tu w poszczególnych elementach realnie istniej¹cej architektury by³o i nadal pozostaje popularn¹
metod¹ ich interpretacji. Poszukiwania takie mog¹ okazaæ siê owocne jedynie w tych
naprawdê sporadycznych przypadkach, gdy w godle umieszczano wizerunek budowli z charakterystycznymi detalami architektonicznymi, i to pocz¹wszy od najstarszego wyobra¿enia god³a. Chêæ odzwierciedlenia konkretnych budowli w god³ach by³a przyczyn¹, i¿ zw³aszcza w XIX i na pocz. XX w. lokalni historycy dostosowywali ówczesne wizerunki do rzeczywistych5. Na ca³ym badanym obszarze pewne cechy wskazuj¹ce na podobieñstwo z realnymi obiektami miejskimi dostrzec
mo¿na, wed³ug niektórych autorów, jedynie w kilku herbach6.
Herby z wyobra¿eniami reprezentuj¹cymi architekturê miejsk¹ stanowi¹ grupê, w której najbardziej widoczne s¹ wp³ywy wzorców ikonograficznych przejêtych z
wizerunków napieczêtnych. Oczywicie wizerunki te w procesie heraldyzacji uleg³y
jeszcze wiêkszemu uproszczeniu w porównaniu z pieczêciami. Dodano natomiast
nowy, bardzo istotny element, u³atwiaj¹cy przekaz informacji  barwy.
Zestawienie dawnych wizerunków napieczêtnych i gode³ herbowych pozwala
na wyodrêbnienie g³ównych wzorców ikonograficznych stosowanych w god³ach, z
motywami zaczerpniêtymi z pieczêci7. Najczêciej powtarzano wyobra¿enie fragmentu
P. K n ö t e l, op. cit., s. 109.
M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie miast polskich XIII i XIV wieku, Toruñ 1960, s. 17.
5
Opisuj¹c wizerunki miast l¹skich na pieczêciach, P. Knötel ju¿ na wstêpie swojego opracowania
stwierdzi³, ¿e wiêkszoæ badaczy uwa¿a³a motywy architektoniczne jedynie za symboliczne przedstawienia miast, jednak jego zdaniem na wielu pieczêciach, a nawet w god³ach herbowych miast l¹skich
mo¿na by³o odnaleæ wizerunki obiektów realnie istniej¹cych w tych miastach (zob. P. K n ö t e l, op. cit.,
s. 106113). Typow¹ prób¹ dostosowania wizerunku do realnego obiektu by³o god³o herbowe wiebodzina, w którym szczyt dachu, ³¹cz¹cego dwie wie¿e na pieczêci z XVII w. (pieczêæ wiebodzina z 1614 r.,
APZG, Miasto Miêdzyrzecz, cech tkaczy, sygn. 2 D), uto¿samiano czasem z fasad¹ miejscowego ratusza, kiedy indziej z fasad¹ miejscowego kocio³a parafialnego (zob. M. N o w a c k i, Co o historii wiebodzina mówi jego herb, cz. II i III, Gazeta Powiatowa 1997, nr 1/2 i 3).
6
Cytowany ju¿ P. Knötel, powo³uj¹c siê na Saurmê (H. S a u r m a, Wappenbuch der schlesischen
Städte und Städtel, Berlin 1870, s. 202), wskaza³, i¿ okno w kszta³cie rozety z god³a Ziêbic znajdowa³o siê
w przesz³oci rzeczywicie w zachodniej cianie kocio³a parafialnego. Z kolei za Huppem twierdzi³, i¿
pieczêæ Wo³czyna przedstawia³a piercieñ drewnianych murów, które kiedy otacza³y miasto. Knötel
doszukiwa³ siê tak¿e podobieñstw wyobra¿eñ widniej¹cych na pieczêci Ko¿uchowa z XIII w. do podwójnego piercienia murów otaczaj¹cych miasto, w wizerunku napieczêtnym Nysy za  do najstarszego
zamku biskupów (por. P. Knötel, op. cit., s. 106113).
7
Wykazy tzw. motywów w herbach stanowi³y i nadal stanowi¹ nieod³¹czn¹ czêæ wielu opracowañ,
najczêciej pozbawion¹ komentarza i interpretacji symbolicznej; wizerunki z motywami architektonicznymi klasyfikowano z regu³y jako: przedstawienia bram z jedn¹, dwiema i trzema wie¿ami b¹d basztami (M. G u m o w s k i, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 3435; A. P l e w a k o, J. W a n a g, Herbarz
miast polskich, Warszawa 1994, s. 278), mury ró¿ne, mur i jedna, dwie baszty (M. G u m o w s k i, op.
cit., s. 3435; A. P l e w a k o, J. W a n a g, op. cit., s. 278; D. T o m c z y k, Herby miast l¹ska Opolskiego,
3
4
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murów obronnych z bram¹ i dwiema wie¿ami. God³ami o takiej treci pos³ugiwa³o
siê do koñca XVIII w. dwadziecia miast na badanym obszarze. Herby, w których
god³ach umieszczono wiêcej ni¿ dwie lub trzy wie¿e, nale¿¹ do rzadkoci. Wyranie
nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e liczba wie¿ z regu³y nie pozostaje w ¿adnym zwi¹zku z
wielkoci¹ miast. Znaczy to, ¿e nie mo¿na by³o powiedzieæ, aby miasta pos³uguj¹ce
siê herbem ze skomplikowanymi i rozbudowanymi wizerunkami budowli miejskich
nale¿a³y do du¿ych, i odwrotnie. Niewielki S³oñsk w Nowej Marchii posiada³ w godle wizerunek murów z piêcioma wie¿ami, natomiast znacznie wiêkszy, pobliski Frankfurt nad Odr¹  jedynie dwie8. Wielkoæ miasta i wynikaj¹ca z tego faktu zamo¿noæ
w³adz miejskich decydowa³y, jak zauwa¿yli autorzy podrêcznika sfragistyki, jedynie
o jakoci wykonania t³oków pieczêtnych9. Schematyczne rysunki, umieszczane na
dawnych mapach przy nazwach miast, zawiera³y wiêcej wyobra¿eñ budowli, gdy reprezentowa³y du¿e miasta, i odwrotnie10. Herbami miejskimi w³adze du¿ych miast
zaczê³y pos³ugiwaæ siê najwczeniej, zabiega³y te¿ o ich oficjalne nadanie przez w³adców.
Drugi element architektury charakterystyczny dla gode³ miejskich  to brama
lub wie¿a bramna. W dotychczasowych opracowaniach, zw³aszcza u M. Gumowskiego, wyobra¿enia te najczêciej by³y zaliczane do przedstawieñ zamków czy stra¿nic11. Miejsce wjazdu do miasta odgrywa³o szczególn¹ rolê, by³o te¿ najlepiej strze¿one, przedstawione w godle symbolizowa³o zatem ca³e miasto. Schematyzm herbowych wyobra¿eñ heraldycznych i chêæ umieszczenia w godle kilku motywów, reprezentuj¹cych miasto, powodowa³y, ¿e wie¿a bramna b¹d sama brama funkcjonowa³y
jako g³ówny element, uzupe³niony innymi, odnosz¹cymi siê do po³o¿enia naturalnego, w³aciciela lub nawi¹zuj¹cymi do jego nazwy.
Inne wizerunki budowli obronnych w god³ach najczêciej nale¿y uznaæ za uzupe³nienia wyobra¿eñ albo murów, albo bram miejskich. Z du¿¹ ostro¿noci¹ trzeba
interpretowaæ wyobra¿enia budowli, tak chêtnie zaliczane przez wielu badaczy do
reprezentuj¹cych zamki12. Najczêciej bowiem by³y to, jedynie przedstawione w sposób bardziej okaza³y, miejskie budowle obronne, które mo¿na by³oby uznaæ za stereotypowe wyobra¿enie zamku jedynie w nielicznych miastach, bêd¹cych siedzibami
Opole 1996, s. 131132), a tak¿e kocio³y i zamki (A. P l e w a k o, J. W a n a g, op. cit., s. 288; D. T o mc z y k, op. cit., s. 131).
8
Podobnych przyk³adów, wiadcz¹cych o braku zale¿noci miêdzy heraldycznym bogactwem architektonicznym gode³ i wielkoci¹ miasta, dostarczaj¹ równie¿ herby l¹skie i pomorskie. Przewóz w
dawnym ksiêstwie ¿agañskim posiada³ wizerunek murów z piêcioma wie¿ami, a stolica ksiêstwa  ¯agañ  jedynie z dwiema (zob. pieczêæ Przewozu na dok. z 1733 r., APZG, Miasto ¯ary, cech kunierzy,
sygn. 32 D, i pieczêæ ¯agania na dok. z 1616 r., APZG, Miasto ¯ary, cech bednarzy, sygn. 2 D).
9
M. G u m o w s k i, M. H a i s i g, S. M i k u c k i, Sfragistyka, Warszawa 1960, s. 236.
10
Ten prosty i zrozumia³y sposób przedstawiania wielkoci miasta napotykamy równie¿ na mapach badanego obszaru, np. l¹ska (zob. A. H e y e r, Die kartographischen Darstellungen Schlesiens bis
zum Jahre 1720, ZVfGS, Bd. XXIII, 1889, s. 177240, tak¿e G. S c h ö n a i c h, Bildpläne und Städtebau in
Schlesien, ZVfGS, Bd. LXIII, 1929, s. 281302).
11
M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie miast polskich..., s. 1617.
12
P. Knötel zaliczy³ wizerunki zamków do najwa¿niejszych budowli miejskich, jednak w swojej
klasyfikacji gode³ miejskich nie wymieni³ ¿adnego przyk³adu herbu przedstawiaj¹cego zamek znajduj¹cy siê w konkretnym miecie (zob. P. K n ö t e l, Bürgerliche Heraldik, Breslau 1922, s. 89).

64

w³adców. Zamek tego rodzaju nie kojarzy³ siê równie¿ z potocznym, a wiêc takim jak
w herbach, wyobra¿eniem miasta, i co najbardziej istotne  nie podlega³ jurysdykcji
miejskiej. W³aciciel czy za³o¿yciel reprezentowany by³ zwykle przez swój znak osobisty  herb.
Dawny krajobraz miasta nie by³by pe³ny, gdyby nie uwzglêdniono w nim innej
charakterystycznej budowli  kocio³a parafialnego. To w³anie wyobra¿enia budowli
sakralnych otoczonych murami, w rzeczywistoci widocznych z oddali, tworzy³y obraz
dawnego miasta. Podstawowym wyznacznikiem, pozwalaj¹cym zidentyfikowaæ widniej¹c¹ na pieczêci lub w godle herbowym budowlê jako wi¹tyniê, jest umieszczany na szczycie wie¿y b¹d dachu krzy¿. W niektórych god³ach motyw krzy¿a znalaz³
siê w herbach przypadkowo, gdy¿ przy przejmowaniu jako znaku miejskiego wizerunku napieczêtnego, wraz z nim dodawano w polu herbowym znak krzy¿a widniej¹cy w otoku legendy13. Podobnie, jak na pieczêciach i monetach, równie¿ w god³ach
herbowych trudno doszukaæ siê wizerunków realnych obiektów. Podobnie jak w
przypadku innych budowli, twórcy herbów pos³ugiwali siê znakiem reprezentuj¹cym symbolicznie wi¹tyniê czy klasztor. Wród wszystkich herbów miast na badanym obszarze tylko w godle herbowym Nowogrodu Bobrzañskiego mo¿na odnaleæ wizerunek wi¹tyni klasztornej, wzniesionej przez augustianów w XIII w. Zosta³
on utrwalony na pieczêci z XV w. i przeniesiony nastêpnie na pole herbu14. Oprócz
tego najstarszego zabytku architektury sakralnej pozosta³e, widniej¹ce wy³¹cznie w
god³ach niewielkich miast lub osad targowych na l¹sku, pochodz¹ dopiero z XVIII
wieku. W wizerunku napieczêtnym Kar³owic z pocz¹tku XVIII w. umieszczono budowlê wi¹tyni, która reprezentowa³a miejscowy koció³, podobnie na pieczêci Goszczy z 1746 r.15 Ostatnie wyobra¿enie kocio³a widnia³o na pieczêci Nowej Cerekwi,
lecz nale¿y je zaliczyæ do obrazowych przedstawieñ dawnej nazwy miasta  DeutschNeukirch16.
Wyobra¿enia budowli miejskich nale¿¹ do najstarszych, ale tak¿e najczêciej po
dzieñ dzisiejszy wystêpuj¹cych elementów gode³ herbowych. Symboliczne znaczenie tych wizerunków nawi¹zuje do samego wygl¹du miast i najwa¿niejszych funkcji,
które w przesz³oci by³y z nimi uto¿samiane. Dawna architektura, wyra¿aj¹ca gospodarcz¹ i ustrojow¹ wy¿szoæ miasta nad wsi¹, zosta³a przyjêta jako odrêbna grupa
13
Krzy¿ w otoku legendy  umieszczony z regu³y bezporednio ponad górn¹ czêci¹ wizerunku 
stanowi³ integraln¹ jej czêæ, funkcjonuj¹c równoczenie jako rodzaj jej pocz¹tku i koñca, niekiedy zastêpowany rozetkami, rzadziej arabeskami.
14
Por. H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 423, i pieczêæ Nowogrodu Bobrzañskiego na dok. z 1756 r.,
APZG, Miasto Zielona Góra, cech nieznany, sygn. 12 D.
15
Pieczêæ Kar³owic w dawnym powiecie brzeskim opisa³ O. Hupp, opieraj¹c siê na interpretacji
H. Saurmy, który przyj¹³, i¿ przedstawia ona miejscowy koció³, chocia¿ budowla nie mia³a charakterystycznego dla wizerunków wi¹tyñ krzy¿a (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel der deutschen Städte,
Flecken und Dörfer, Königreich Preussen, Bd. I, Heft 1, Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg,
Bd. I, Heft 2, Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt a/Main 18961898, reprint 1993, s. 136).
16
D. Tomczyk, opisuj¹c pieczêcie Nowej Cerekwi, poda³, i¿ w przesz³oci w miejscowoci znajdowa³o siê a¿ dziewiêæ kocio³ów, a zatem w wizerunku napieczêtnym umieszczono raczej symboliczne
przedstawienie, reprezentuj¹ce wszystkie, i równoczenie wywodz¹c¹ siê od nich nazwê miasta (zob.
D. T o m c z y k, Herby miast l¹ska..., s. 7576).

65

wizerunków przez K. Blaschke17. Owa wy¿szoæ i odrêbnoæ ustrojowa to tylko jeden z aspektów symbolicznej reprezentacji motywów architektonicznych. Symbolicznym przes³aniem by³a niew¹tpliwie chêæ przedstawienia obrazu samego miasta.
Mury i inne budowle obronne funkcjonowa³y poza tym jako symbol zabezpieczenia
mieszkañców, kupców i innych grup zawodowych przed realnym, fizycznym wrogiem, wi¹tynie za  przed zagro¿eniem duchowym. Wraz z wizerunkami reprezentuj¹cymi w³acicieli tworzy³y one przekaz dotycz¹cy równie¿ sytuacji w³asnociowej
miasta.

Obraz miasta
Widok miasta, umieszczony w godle herbowym, nale¿y uznaæ za typ przedstawienia
symbolizuj¹cego miasto jako takie, czyli miejskoæ. Wyobra¿enia budowli funkcjonowa³y jako znaki ikoniczne, ale nawi¹zywa³y nie tyle do konkretnych obiektów architektonicznych danego miasta, co tworzy³y ogólnie pewn¹ wspóln¹ grupê  zespó³
architektoniczny. Zgodnie z przyjêtym obyczajem heraldycznym, w god³ach herbowych umieszczano motywy podkrelaj¹ce dodatnie cechy posiadacza herbu. Najbardziej ewidentnym wyznacznikiem, wiadcz¹cym o pomylnym rozwoju i bogactwie,
by³a liczba i wielkoæ budowli, tak wiêc ich wizerunki reprezentowa³y w god³ach
pozytywne cechy miast. Chêæ zaprezentowania najbardziej pozytywnego obrazu w
herbie powodowa³a, ¿e w³adze przedstawia³y w nich wyidealizowane wizerunki niezgodne z rzeczywistoci¹, ale odpowiadaj¹ce potocznemu widzeniu miasta. Istotny,
jak w ca³ym redniowieczu, by³ równie¿ aspekt religijny, takie bowiem wizerunki
stanowi³y schematyczn¹ próbê ujêcia obrazu miasta niebieskiego, zsy³anego z nieba przez Boga, otoczonego potê¿nym murem z dwunastoma wie¿ami18.
Próby odwzorowania takiego wizerunku, zgodnego ze redniowiecznym idea³em, widoczne s¹ jedynie w najstarszych god³ach miejskich, ustalonych jeszcze w
XIV lub nastêpnym wieku. W przypadku du¿ych miast zachodnioeuropejskich mo¿na mówiæ o wiadomym naladownictwie, odwo³uj¹cym siê do opisów Jeruzalem
Niebieskiego. Z kolei w³adze ma³ych miast najczêciej naladowa³y istniej¹ce ju¿
herby, w mniejszym stopniu, jak nale¿y przypuszczaæ, wnikaj¹c w ich treci symboliczne. Pierwowzorami ikonograficznymi wszystkich tych herbów by³y ówczesne
pieczêcie miejskie z wyobra¿eniami budowli. Wzorzec miasta idealnego, z najwa¿niejszymi budowlami, i zamkniêtego okrêgiem murów, zosta³ utrwalony na licznych
ju¿ w XIII w. w pieczêciach miast europejskich19. W porównaniu z opisem miasta
idealnego mury tworzy³y okr¹g, zamiast czworoboku, jednak równie¿ okr¹g mia³
swoj¹ interpretacjê biblijn¹, odpowiada³ bowiem porz¹dkowi wiata stworzonemu
przez Boga, któremu nada³ on kszta³t okrêgu. Jego odbicie znalaz³o siê równie¿ w
17
K. B l a s c h k e, Die Stadtwappen, [w:] Lexikon Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik, Hrsg. H. Göschel, Leipzig 1985, s. 541542.
18
Apokalipsa w. Jana, Nowe Jeruzalem, 21,2.
19
Na pieczêci miejskiej Boppard z XIII w. utrwalono w wizerunku ca³y piercieñ murów miejskich,
a w jego wnêtrzu budowlê wi¹tyni (zob. E. v. B e r c h e m, Siegel, Berlin 1918, s. 110).
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god³ach herbowych miast. W ten sposób przedstawiono m.in. wizerunki Antwerpii,
Meersburga czy Salzburga20.
Wyobra¿enie idealnego miasta, obdarzonego prawami, pochodz¹ce ze l¹ska,
przedstawiono w XIV-wiecznym rêkopisie prawa magdeburskiego21. Znalaz³y siê tu
wszystkie budynki podlegaj¹ce miejskiej jurysdykcji, otoczone murami. Najstarszy
lad idealnego miasta utrwalono jednak na pieczêci i herbie miasta pomorskiego.
Na XIV-wiecznej pieczêci Bytowa widnieje wizerunek piercienia murów z wie¿ami,
który w niezmienionej postaci zosta³ przeniesiony w pole herbu22. Fragmenty murów obronnych w kszta³cie czêci piercienia widoczne s¹ równie¿ na pieczêciach
innych miast  Szczecina, Nowogrodu Bobrzañskiego, Boles³awca i Legnicy. Ów
specyficzny kszta³t umocnieñ nie zawsze przenoszono w tej formie do pola herbowego. Owalne mury znalaz³y siê w god³ach Boles³awca i Nowogrodu Bobrzañskiego.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e graficzne przedstawienie owalu murów zastêpowano ju¿
na pieczêciach i powszechnie w god³ach herbowych w sposób umowny poprzez oparcie wizerunków murów o linie otoku, oddzielaj¹ce wizerunek od legendy napieczêtnej czy podstawy tarcz herbowych. W czasach nowo¿ytnych zdarza³y siê god³a,
zw³aszcza mniejszych miast, w których próbowano graficznie przedstawiæ otaczaj¹ce je mury z pomoc¹ wyobra¿eñ dwóch biegn¹cych pod k¹tem fragmentów umocnieñ, tak jak na XVII-wiecznej pieczêci Recza23. Wyobra¿enia umocnieñ miejskich,
rozmieszczone swobodnie w polach herbowych lub w podstawie tarczy, jako fragmenty murów w kszta³cie prostok¹ta, z wie¿ami ponad nim, odzwierciedla³y obraz,
widok miasta postrzegany przez osobê, stoj¹c¹ przed jego bramami. Odpowiada³y
zatem potocznemu jego obrazowi.
Nieod³¹cznym elementem miejskich umocnieñ by³y wie¿e, uwidocznione równie¿ w przedstawieniach miasta idealnego. Zgodnie z biblijnym przekazem, wie¿
miejskich by³o dwanacie, rozmieszczonych po trzy z ka¿dej strony wiata24. Odbicie biblijnego opisu odnaleæ mo¿na równie¿ w niektórych god³ach miasta na badanym obszarze. Brak wprawdzie wizerunku z dwunastoma wie¿ami, ale graficznym
refleksem biblijnych wie¿ s¹ god³a z trzema wie¿ami, a wiêc symbolizuj¹ce umocnie20
Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, Hrsg. H. Appuhn, Dortmund 1994, Tafl. 220 i 221,
s. 240241.
21
Przedstawiony obraz miasta zosta³ utworzony, jak zauwa¿a A. Kar³owska-Kamzowa, bez zwi¹zku
z pierwowzorami zaczerpniêtymi ze sztuki zachodniej. Ukazany w prostej formie, by³ zgodny z ówczesn¹ l¹sk¹ rzeczywistoci¹ (zob. A. K a r ³ o w s k a - K a m z o w a, Malarstwo l¹skie 12501450,
Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1979, s. 72).
22
Wizerunek miasta na pieczêci Bytowa wykazuje podobne cechy, jak wizerunki innych miast w
krajach niemieckich (zob. pieczêcie Bytowa z XIV i XVI w., APSz., zbiór odcisków pieczêtnych, nr 215,
217). Nale¿y przypuszczaæ, ¿e zosta³ opracowany na podstawie pieczêci znanych dziêki Zakonowi Krzy¿ackiemu, który w tym czasie w³ada³ miastem. Widoczne jest równie¿ wyrane podobieñstwo do pochodz¹cej z tego samego czasu pieczêci miejskiej Malborka. Trudno natomiast zgodziæ siê z pogl¹dem
M. Gumowskiego, ¿e na pieczêci widnieje fragment zamku krzy¿ackiego, zale¿noæ bowiem od zakonu
znalaz³a odzwierciedlenie w postaci tarczy z herbem zakonnym. Wie¿e, uznane przez Gumowskiego za
zamkowe, by³y usytuowane bezporednio przy murze, a zatem zgodnie z wyobra¿eniem miasta idealnego stanowi³y czêæ umocnieñ (zob. M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie miast polskich..., s. 4849).
23
Owalna pieczêæ Recza z XVII (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 69).
24
Apokalipsa w. Jana, Nowe Jeruzalem, 21,2.
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niania z jednej strony wiata. W przedstawieniach tych doszukiwano siê tak¿e podobieñstwa do realnie istniej¹cych wie¿. Takie analogie wystêpowa³y tylko w nielicznych god³ach, jednak nie odnosi³y siê do podobieñstw zachodz¹cych miêdzy wizerunkiem a realn¹ budowl¹, lecz dotyczy³y np. zgodnoci liczby wie¿ w miecie z
liczb¹ ich znakowych odpowiedników, widniej¹cych w polu herbowym. Liczba wie¿
w herbach Boles³awca i Ko¿uchowa (trzy) odpowiada³a rzeczywistoci, nie mo¿na
jednak przyj¹æ, ¿e zgodnoæ ta istnia³a we wszystkich god³ach25. Wie¿e obronne i
bramne by³y tymi elementami miejskiej architektury, z którymi styka³ siê ka¿dy
przybysz ju¿ zbli¿aj¹c siê do miasta.
Heraldyczny widok miasta w god³ach na l¹sku, Pomorzu i Nowej Marchii jest
zbli¿ony do tego, który widnia³ w herbach zachodnioeuropejskich, niew¹tpliwie te¿
zosta³ ukszta³towany pod jego wp³ywem. Herbarz Siebmachera z XVII w. dostarcza
wielu przyk³adów motywów architektury, podobnych do widniej¹cych w god³ach
miast l¹skich (np. Cieszyna, Ziêbic i ¯agania)26.
Obraz miasta reprezentowany by³ tak¿e przez wyobra¿enia pojedynczych, charakterystycznych budowli, stanowi¹ce uproszczone przedstawienia, nie maj¹ce odpowiednika w konkretnych obiektach. Najczêciej umieszczanym motywem by³ wizerunek wie¿y bramnej lub samej bramy, g³ównie w god³ach l¹skich  Otmuchowa,
Niemczy, Nowogrodca, Wo³czyna czy Ujazdu. Nale¿y uznaæ, ¿e jest to najbardziej
uproszczony, ale zgodny z regu³ami heraldycznymi wizerunek reprezentuj¹cy ca³e
miasto. Analogie do przedstawiania miasta poprzez ukazanie samej wie¿y mo¿na
odszukaæ ju¿ w sztuce starochrzecjañskiej27. W potocznym rozumieniu brama by³a
tym miejscem, w którym fizycznie rozpoczyna³o siê miasto. Równie¿ i w tej symbolice odnaleæ mo¿na zwi¹zki z religi¹. Tak jak portal i wrota do wi¹tyni symbolizowa³y granicê miêdzy sacrum i profanum, tak brama miejska stanowi³a symboliczn¹, a pocz¹tkowo tak¿e faktyczn¹ granicê miêdzy ró¿nymi systemami prawa28.
W czasach nowo¿ytnych w god³ach herbów, ustalonych w wieku XVI i póniejszych, wiele miast, które w rzeczywistoci nie posiada³y murów, wie¿ i bram, umieszcza³o ich wizerunki w god³ach (m.in. górnol¹ski Friedland w XVIII  obecnie
Korfantów29, pomorskie Maszewo, tak¿e w XVIII30, czy po³o¿ona na pograniczu l¹25
Licznych przyk³adów wizerunków z trzema wie¿ami funkcjonuj¹cych jedynie jako znaki umowne, reprezentuj¹ce miasto, dostarczaj¹ herby zarówno l¹skie, jak marchijskie i pomorskie; np. na l¹sku  Chojnowa, który w rzeczywistoci jeszcze w XVII w. mia³ dwie wie¿e i dwie bramy (zob. opis:
F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. VIII, Brieg 1789, s. 373).
26
God³a podobne do wymienionych u Siebmachera miast l¹skich mia³y m.in. miasta Rzeszy:
Weisenburg, Speyer, Offenburg, Neuburg, Magdeburg (zob. Johann Siebmachers Wappenbuch..., Tafl.
219221, s. 239241).
27
W sztuce starochrzecjañskiej miasto wiête czêsto przedstawiano ukazuj¹c jedynie sam¹ wie¿ê (zob. D. F o r s t n e r, wiat symboliki chrzecijañskiej, Warszawa 1990, s. 381).
28
W. M a i s e l, Archeologia prawna Europy, WarszawaPoznañ 1989, s. 103.
29
Nieznan¹ pieczêæ Korfantowa opisa³ D. Tomczyk (Herby miast l¹ska..., s. 58), chocia¿ przytoczony wizerunek nale¿y uznaæ za symboliczne przedstawienie murów i wie¿ miejskich, a nie zamku, jak
s¹dzi autor, chyba sugeruj¹c siê wizerunkiem tego herbu u Huppa.
30
Pomimo, i¿ Hupp opisa³ XVII-wieczn¹ pieczêæ z murami i wie¿ami (zob. O. H u p p, Die Wappen
und Siegel..., s. 86, tak¿e APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 339), jeszcze w XVIII w. w³adze Masze-
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sko-marchijskim Lubrza w XVII w.31). Praktykê tê napotykamy równie¿ w dokumentach herbowych, wydanych w tym okresie (np. w god³ach Konotopu 1706 r. i Zaboru
1721 r.). wiadczy to o ¿ywotnoci tej symboliki, opartej na powszechnym w ówczesnej wiadomoci uto¿samianiu budowli z potocznym obrazem miasta32. Wyobra¿enia te  co charakterystyczne  znalaz³y siê wy³¹cznie w god³ach niewielkich miast,
których w³adze w ten sposób chcia³y zaakcentowaæ ich miejski status.

Symbolika praw miejskich i bezpieczeñstwa
Mury i bramy miejskie spe³nia³y równie¿ konkretne funkcje prawne, by³y bowiem
najwa¿niejszymi wyznacznikami pierwotnego zasiêgu jurysdykcji miejskiej33. Wizerunki ich symbolizowa³y zatem nie tyle granicê obszaru miejskiej jurysdykcji, ile
raczej sam fakt posiadania praw wynikaj¹cych z miejskiego statusu34. Prawa te mog³y byæ jednak ograniczone przez w³aciciela (st¹d przyjêcie jego herbu w godle)
b¹d przez przynale¿noæ pañstwow¹ (dla protestantów na l¹sku po wojnie trzydziestoletniej). Zgodnie z zasad¹ Stadt Luft macht frei (powietrze miejskie czyni
wolnym) widoczne w herbach wyobra¿enia budowli wskazywa³y zbiegowi, ¿e mo¿e
on liczyæ na uzyskanie, po up³ywie okrelonego czasu, prawa do pobytu w miecie 35,
którego granice by³y równoczenie granicami ró¿nych sfer prawa36.
Trzy wie¿e w godle Boles³awca, oprócz opisanej reprezentacji ikonicznej, odnosz¹cej siê do realnych budowli, symbolizowa³y trzy najwa¿niejsze organy w³adzy,
st¹d wie¿e: magistracka, ³awnicza i rady miejskiej. W ten sposób interpretowa³ symbolikê wie¿ w godle miasta Heneliusz w swojej Silesiographii37.
Symbolikê jurysdykcji miejskiej reprezentowa³y nie tylko wyobra¿enia budowli. Specyficzn¹ grupê stanowi³y god³a z wizerunkami reprezentuj¹cymi w³adzê s¹downicz¹. W wiêkszoci s¹ to symbole dopiero z XVIII i XX w. i pochodz¹ce z pieczêwa pos³ugiwa³y siê herbem z pentagramem, tak jak opisa³ to Brüggemann (zob. L. W. B r ü g g e m a n n,
Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustand des Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 17791806, s. 211).
31
Pieczêæ Lubrzy z 1762 r., APZG, Cech rzeników miasta wiebodzina, sygn. tymcz. 26.
32
Jak mocno wizerunki budowli kojarzone s¹ z symbolami miejskoci równie¿ wspó³czenie, wiadcz¹ wyniki ankiety przeprowadzonej przez autora w 1994 r. wród mieszkañców miast województwa
zielonogórskiego. Na 500 osób zapytanych, jakie wizerunki umieszcza siê najczêciej w herbach miejskich, ponad 400 wskaza³o na mury i wie¿e.
33
Fortyfikacje miejskie jako zabytki prawa opisa³ m.in. W. M a i s e l, Archeologia prawna Polski,
WarszawaPoznañ 1982, s. 8182.
34
Mur obronny by³ nie tylko symbolem miasta i jego niezawis³oci prawnej, stanowi³ te¿ bardzo
kosztown¹ inwestycjê, te wiêc, które staæ by³o na ich wzniesienie, nale¿a³y do najwiêkszych i najbogatszych (zob. J. W i d a w s k i, Miejskie mury obronne w pañstwie polskim do pocz¹tków XIV wieku, Warszawa 1973, oraz A. M i ³ o b ê d z k i, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1989, s. 56).
35
M. S c z a n i e c k i, Powszechna historia pañstwa i prawa, Warszawa 1979, s. 166.
36
M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z, Dzieje miast i mieszczañstwa w Polsce przedrozbiorowej,
Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1986, s. 92.
37
Insigne est quod Tres Turres sibi invicem unitas exhibens, Magistratum, Scabinatum et Civium Communitaten firmiter et constanter Consentientes denotat (zob. N. H e n e l i i, Silesiographia
Renovata, WratislaviaeLipsiae 1704, Cap. VII, s. 44).
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ci s¹dowych. Wczeniejsze pieczêcie  np. pomorskiego Wierzbna, l¹skich Prusic,
Lenicy czy ¯or, zawieraj¹ elementy, które mo¿na uznaæ za motywy symbolizuj¹ce
uprawnienia s¹downicze, a wiêc kolejno  Chrystusa Sêdziego, rêkê pañsk¹ i miecz
 pierwotnie reprezentowa³y w³adzê w³acicieli. Z czasem, wraz ze zmianami w³asnociowymi, sta³y siê znakami ogólnomiejskimi. Nie reprezentowa³y zatem w
tym czasie w³adzy s¹downiczej w³acicieli, ale funkcjonowanie s¹du w danej miejscowoci. Pos³ugiwanie siê przez w³adze, g³ównie niewielkich miast, herbami z god³ami przejêtymi wprost z pieczêci s¹dowych wynika³o z braku tradycji heraldycznej
lub niedostatecznej wiedzy na temat w³asnego, dawnego herbu38. Pieczêcie s¹dowe
by³y natomiast najlepiej znane z racji czêstego ich stosowania  niekiedy zamiast
pieczêci ogólnomiejskich. Wizerunki symbolizuj¹ce w³adzê s¹downicz¹ to przede
wszystkim wagi i miecze sprawiedliwoci oraz postaæ Temidy. Herbami utworzonymi z pieczêci s¹dowych pos³ugiwa³y siê w Nowej Marchii Mieszkowice, na l¹sku
Cieplice, Pobiednia i £awszowa39. W god³ach herbowych, ukszta³towanych na podstawie redniowiecznych pieczêci ogólnomiejskich, umieszczano motywy zgodne z
kanonem symbolicznym tej epoki, reprezentuj¹cym sprawiedliwoæ. W godle Wierzbna wizerunek nie spotykany w innych herbach  Chrystusa Sêdziego  zosta³ przyjêty wyranie pod wp³ywem najstarszych w³acicieli, biskupów kamieñskich40. Wizerunki d³oni i rêki w god³ach Prusic, Lenicy i wierzawy nale¿y uznaæ za przedstawienia rêki pañskiej41. Wyciêta z drewna rêka pañska, zawieszona na poprzecznym ramieniu krzy¿a na rynkach miast redniowiecznych, by³a symbolicznym wyrazem zgody w³adcy na posiadanie w³asnego targu, a tak¿e pokoju przys³uguj¹cego
miastu42. Z prawem do jarmarków wi¹za³o siê prawo sk³adu i jego egzekwowanie
przez w³adze miejskie. Wraz z utrat¹ znaczenia prawa sk³adu i przymusu drogowego
wizerunek rêki zaczêto uto¿samiaæ z symbolem sprawiedliwoci lub, jak w przypadku Prusic, zast¹piono go wyobra¿eniem herbu ówczesnych w³acicieli, ksi¹¿¹t von
Hatzfeldów43.
Obszar przestrzeni miejskiej, wydzielony z reszty wiata, w redniowieczu zamyka³ siê w obrêbie charakterystycznych dla ca³ej Europy murów z wie¿ami obron38
Niektóre z herbów z wizerunkami Temidy i wagi sprawiedliwoci utworzy³ dopiero Hupp u
schy³ku XIX w. (np. Cieplic), lojalnie informuj¹c, i¿ pochodz¹ one z pieczêci s¹dowych, w³adze bowiem
nie zna³y innych (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 167).
39
Wymienione miejscowoci okrelano w XIX w. jako miasteczka (Flecken), z braku wiêc tradycji
heraldycznych jako herby przyjmowano ówczesne wizerunki napieczêtne.
40
Wierzbno do 1331 r. nale¿a³o do biskupów kamieñskich, sprzedane nastêpnie klasztorowi w
Ko³baczu, ale umowy nie zatwierdzi³ papie¿.
41
Analogicznie, jak na najstarszej pieczêci innego miasta l¹skiego  Boguszowa z XVII w., na
której umieszczono wizerunek prawej d³oni wyrastaj¹cej z trójwzgórza w otoczeniu narzêdzi górniczych
 rêka by³a zatem symbolem opieki w³aciciela i w jego imieniu w³adz miejskich nad górnikami. Wraz ze
wzrostem znaczenia w³aciciela na nowej pieczêci i herbie znalaz³y siê jako dominuj¹ce elementy 
wizerunki z herbu Hochbergów (zob. H. S a u r m a, Die Wappenbuch..., s. 9293, a z nowszych opracowañ T. C z o c h e r, Herby miast województwa wa³brzyskiego, Rocznik Województwa Wa³brzyskiego
19891991, s. 9596).
42
W. M a i s e l, Archeologia prawna Polski..., s. 303.
43
Pieczêci¹ z herbem Hatzfeldów pos³ugiwa³y siê w³adze miasta w XVIII w. (zob. opis: O. H u p p,
Die Wappen und Siegel..., s. 142).
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nymi44. Mieszkañcy dawnych miast czuli siê bezpieczni w tych granicach45. Wizerunki budowli symbolizowa³y w herbach owo poczucie bezpieczeñstwa. Niezwykle
istotnym elementem tej symboliki bezpieczeñstwa by³y równie¿, umieszczone bezporednio na nich b¹d powy¿ej, herby w³acicieli lub pañstwa. Wskazywa³y one
bowiem gwarantów bezpieczeñstwa. W³anie owo symboliczne wskazanie na gwaranta by³o jedn¹ z przyczyn zmian, gdy¿ wraz ze zmian¹ w³aciciela b¹d przynale¿noci pañstwowej w³adze miast stara³y siê uaktualniæ treæ herbu poprzez wprowadzenie god³a nowego gwaranta (zamiana or³a l¹skiego czy marchijskiego na pruskiego w XVIII w.). Symbolika bezpieczeñstwa miasta, gwarantowanego przez w³aciciela, reprezentowana by³a w god³ach tak¿e poprzez wizerunek jego siedziby.
Budowle zamków lub ich elementów, jak ju¿ wspomniano  wbrew doæ powszechnemu pogl¹dowi  umieszczano w polu herbowym rzadko. wiadcz¹ o tym opisy
herbów w dziele Heneliusza, który u¿y³ okrelenia ³aciñskiego Castellum lub niemieckiego Burg tylko w odniesieniu do wizerunków w god³ach trzech herbów 
Cieszyna, Ziêbic i ¯agania46. Wyobra¿enia architektoniczne w pozosta³ych herbach
okreli³ natomiast jako mury i wie¿e (murus et turres)47. W przypadku trzech wymienionych miast wizerunki zamków symbolizowa³y bezpieczeñstwo gwarantowane przez ksi¹¿¹t saskich, w³acicieli ¯agania od 1472 r., i ksi¹¿¹t cieszyñskich oraz
ziêbickich z dynastii Podiebradów. Herby z wyobra¿eniami zamków pochodzi³y z
czasów, gdy miasta te by³y stolicami ksiêstw, w kszta³cie opisanym przez Heneliusza
widnia³y bowiem na wczeniejszej mapie Helwiga z 1561 r. W póniejszych, XVIIIwiecznych opisach herbów miast pomorskich i l¹skich, równie¿ okrelenie zamek
(Burg) wystêpuje sporadycznie i dopiero w XIX i XX w. nadu¿ywano tego okrelenia
w odniesieniu do obiektów, w dawnych opisach nazywanych np. murami z dwiema
wie¿ami48. Okrelenie zamek pierwotnie odnosi³o siê zatem do gode³ z wizerun44
H. S a m s o n o w i c z, Pojêcie przestrzeni w miecie redniowiecznym, [w:] Problemy nauk
pomocniczych historii. Materia³y, t. III, KatowiceWis³a 29.31.05. 1974, s. 9.
45
J. Delumeau, opisuj¹c miasta doby renesansu, zwraca uwagê, i¿ poczucie bepieczeñstwa, gwarantowane przez umocnienia miejskie, wraz z mo¿liwociami lepszej opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w
¿ywnoæ oraz udzia³u w ¿yciu kulturalnym powodowa³o manifestowanie wy¿szoci przez ówczesnych
mieszczan, silnie identyfikuj¹cych siê ze wspólnot¹ miejsk¹, w stosunku do ch³opów (zob. J. D e l um e a u, Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987, s. 225).
46
N. H e n e l i i, Silesiographia..., s. 314, 446, 590.
47
Okrelenie mury i wie¿e znalaz³o siê m.in. w opisach herbów Byczyny, Bolkowa, Boles³awca,
Kluczborka i wiebodzic (zob. N. H e n e l i i, op. cit., Cap. VII, s. 38, 44, 77, 88, 126).
48
F. A. Zimmermann okrelenia zamek (Burg) u¿y³ w swoich opisach herbów l¹skich w odniesieniu jedynie do trzech miast  Cieszyna, Ziêbic i ¯agania (zob. F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge...,
Bd. IX, Brieg 17821791), natomiast w pochodz¹cych z tego samego czasu dwóch opisach Pomorza
L. W. Brüggemann i C. F. Wutstrack u¿yli okrelenia zamek tylko w odniesieniu do wizerunku w godle
Czaplinka (chocia¿ obaj nie byli pewni, pisz¹c einer Burg oder Thor, a wiêc zamek albo brama), w
wizerunku za god³a Nowogardu dostrzegli Schloß  dwór, pa³ac (por. L. W. B r ü g g e m a n n,
Ausführliche Beschreibung..., s. 706 i 290; C. F. W u t s t r a c k, Kurze historisch, geographisch, statistische
Beschreibung von Königlich-preussischen Herzogthume Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 1793, s. 636 i
530), podczas gdy w pracach Saurmy o herbach miast l¹skich, a szczególnie u Huppa, okreleniem
Burg wielokrotnie zastêpowano dotychczasowe Thor (np. w godle Bytowa na Pomorzu, a na l¹sku
Mieroszowa, Chobieni, Radkowa, Boles³awca, Ko¿uchowa, Zielonej Góry, Chojnowa i Kamiennej Góry).
Za Saurm¹, a zw³aszcza za Huppem, okrelenia zamek dla murów miejskich z wie¿ami powszechnie
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kami budowli, które w rzeczywistoci by³y siedzibami ksi¹¿¹t lub mia³y wyj¹tkowe
znaczenie wojenne.
Informacje o gwarantowaniu bezpieczeñstwa równie¿ przybyszom, przede wszystkim kupcom, symbolizowa³y tak¿e wizerunki bram wjazdowych. W god³ach wszystkich miast l¹skich bramy przedstawiano z otwartymi wrotami b¹d z podniesion¹
bron¹ (krat¹). Oznacza³o to, ¿e miasto jest otwarte dla kupców i innych przybyszów.
Ograniczenia dostêpu do miasta przedstawiano niekiedy za pomoc¹ bramy zamkniêtej. Do wyj¹tków nale¿y god³o dawnego herbu Zielonej Góry, w którym pocz¹wszy
od po³owy XVIII w. w bramie miejskiej umieszczano poprzeczn¹ belkê  symbol
prawa pobierania ce³ i akcyzy przez w³adze miejskie49.
Symbolika bezpieczeñstwa, nie tyle fizycznego, co przede wszystkim religijnego, znalaz³a odbicie w przedstawieniach wizerunków wi¹tyñ. Najstarsze z nich
umieszczano za murami miejskimi, z widocznymi z oddali, tak jak w rzeczywistoci,
dachami i wie¿ami (np. na pieczêciach Nowogrodu Bobrzañskiego i w godle herbu
miejskiego50). Wyobra¿enie kocio³a nios³o przede wszystkim treci symboliczne,
na ¿adnej bowiem pieczêci czy w herbie nie by³o wyznacznikiem sytuacji w³asnociowej miasta. O tym, ¿e miasto jest w³asnoci¹ Kocio³a, informowa³y wizerunki
insygniów w³adzy, póniej herb biskupa czy opata.
Niezwykle interesuj¹ce, zarówno ze wzglêdu na pochodzenie, jak i symbolikê,
jest wyobra¿enie baldachimu, przekszta³cane niekiedy w arkadê, widniej¹ce najczêciej miêdzy wie¿ami (w herbach Drawska, Widuchowej czy samodzielnie, jak w
herbie Dobrej). W zakresie wzorców ikonograficznych stanowi³ on odwzorowanie z
dawnych pieczêci biskupów, które w sferze ideowej nawi¹zywa³y do niebiañskiego
baldachimu51. Warto zauwa¿yæ istotn¹ zmianê w przedstawieniach postaci, znajduj¹cych siê pod owym baldachimem. Pierwotnie widnia³y pod nim postaci wiêtych,
patronów (np. w. Jana Chrzciciela na pieczêci Wroc³awia z XIII w. czy w. Piotra na
pieczêci Legnicy z tego samego okresu52). Jeszcze w XIII w. jednak zaczêto umieszczaæ pod baldachimami, a czêciej pod arkadami, postaci reprezentuj¹ce w³adców
(jak na pieczêci Szczecina  z ksiêciem pomorskim  czy Koszalina  z biskupem
kamieñskim53). Najpóniej, bo w XIV i XV w., pod arkadami znalaz³y siê herby b¹d
u¿ywaj¹ póniejsi heraldycy i historycy (wród nich równie¿ M. G u m o w s k i, Herby miast polskich...,
i M. Haisig w wielu opracowaniach o pieczêciach i herbach miast l¹skich).
49
APZG. Pieczêcie Zielonej Góry z belk¹ w bramie widnia³y na licznych dokumentach pocz¹wszy
od 1750 do 1945 r. (zob. W. S t r z y ¿ e w s k i, Pieczêcie i herby Zielonej Góry, Studia Zielonogórskie,
t. I, 1995, s. 5157).
50
Wyobra¿enia budowli kocio³a klasztornego widnia³y niezmiennie w wizerunku napieczêtnym
a¿ do XIX w., z t¹ ró¿nic¹, i¿ na pieczêciach i w herbie do koñca XVIII w. przedstawiano koció³ otoczony
piercieniem murów (zob. APZG, pieczêæ Nowogrodu Bobrzañskiego na dok. z 1756 r., Miasto Zielona
Góra, cech nieznany, sygn. 12 D), na póniejszych za  bez murów.
51
Baldachim by³ symbolem godnoci cesarza i króla, nad o³tarzami za  w³adzy królewskiej Chrystusa, którego tronem by³ w³anie o³tarz (zob. E. S a u s e r, Frühchristliche Kunst. Sinnbild und Glaubensaussage, Innsbruck 1966, s. 505).
52
APWr., pieczêæ Wroc³awia z XIII w., Akta miasta Wroc³awia  dokumenty, pieczêæ Legnicy na
dok. z 1324 r., Rep. 66, M. Kl. B 83.
53
APSz., Zbiór odcisków pieczêci miejskich, nr 410, 432.
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god³a w³acicieli miast (np. na pieczêciach Widuchowej i Dobrej54). Szczególna rola
arkad i baldachimów w god³ach herbowych, podobnie jak na pieczêciach, polega³a
na funkcji motywu architektonicznego, który wraz z innymi tworzy³ reprezentacjê
symboliczn¹ miejskoci, a równoczenie swoist¹ oprawê dla wizerunków postaci
wiêtych, w³adców lub ich herbów, czyli znaków reprezentuj¹cych gwarantów bezpieczeñstwa miasta, zarówno duchowych  wiêtych patronów  jak i realnych.

Rola barw w symbolice miejskoci
Budowlom miejskim przypisywano charakterystyczne barwy. Uzupe³nia³y one w
sposób istotny treci symboliczne, przekazywane z pomoc¹ wizerunków w god³ach.
Barwy mo¿na interpretowaæ zarówno w kategoriach symboli, jak i znaków ikonicznych. Dla wizerunków architektury przyjêto powszechnie w zasadzie tylko dwie
barwy: bia³¹ (srebrn¹) i czerwon¹, sporadycznie tak¿e ¿ó³t¹ (z³ot¹) i zupe³nie wyj¹tkowo b³êkit. Zwyczaj barwienia wyobra¿eñ budowli w czerwieni i bieli zachowa³ siê
do dnia dzisiejszego.
Genezy bia³ej barwy nale¿y doszukiwaæ siê, w sferze symbolicznej, równie¿ w
analogii do miasta idealnego, zgodnie bowiem z tekstem Apokalipsy w. Jana mury
Nowego Jeruzalem by³y zbudowane z jaspisu, natomiast bramy  to dwanacie pere³55. Tak¹ interpretacjê, w której jaspis i per³y mo¿na uto¿samiæ z biel¹ b¹d srebrem, wydaje siê wyjaniaæ, dlaczego w³anie po te barwy siêgnêli twórcy herbów
najwiêkszych i najstarszych miast europejskich, stanowi³y one bowiem wyt³umaczalne
uzupe³nienie kszta³tu biblijnego miasta. Symbolika bia³ej barwy w god³ach miast
pomorskich, l¹skich i marchijskich wynika³a raczej z naladownictwa herbów zachodnioeuropejskich ni¿ siêgania do treci symbolicznych56. Bia³a barwa nios³a równie¿ konotacjê ikoniczn¹, reprezentowa³a bowiem rzeczywisty kolor murów i budowli wielu miast, zw³aszcza po³udniowej Europy. Opisane herby pochodz¹ jednak z
tej czêci Europy, w której budulcem nie by³ bia³y kamieñ, zatem i tu doszukiwaæ siê
trzeba zapo¿yczeñ z innych krajów.
W god³ach z czasów nowo¿ytnych na l¹sku na przedstawianie elewacji budowli miejskich w bieli istotny wp³yw wywar³y wizerunki z dokumentów herbowych.
Pocz¹wszy bowiem od dokumentu dla ¯agania, wydanego w 1475 r. przez ksi¹¿¹t
saskich, we wszystkich póniejszych  z wyj¹tkiem Prudnika  wizerunki budowli
APSz., Zbiór odcisków pieczêci miejskich, nr 313 i 316. Najstarsze dokumenty i wraz z nimi
pieczêcie Dobrej sp³onê³y, jak pisze Brüggemann, w wielkim po¿arze w 1539 r. (por. L. W. B r ü g g em a n n, Ausführliche Beschreibung..., s. 295), natomiast wizerunek wspiêtego gryfa pod gotyck¹ arkad¹
umieszczono na pieczêci z 1500 r. (por. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 84).
55
Apokalipsa w. Jana, 21,18; 21,21.
56
Dwa miasta, które stanowi³y niew¹tpliwy wzór, jedno ze wzglêdu na powi¹zania prawne  Magdeburg, drugie na zwi¹zki polityczne  Praga, posiada³y wed³ug herbarza Siebamachera wizerunki bia³ych
wie¿ i murów obronnych (por. Johann Siebmachers Wappenbuch..., Tafl. 220221, s. 240241), chocia¿
równie¿ w przypadku tak du¿ych miast widoczny by³ brak stabilnoci barw. Wspó³czenie mury w herbie Magdeburga s¹ czerwone, natomiast Pragi  z³ote (zob. Lexicon Städte und Wappen der Deutschen...,
s. 279 i 284; J. È a r e k, Mìstské znaky v èeských zemích..., s. 305313).
54
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by³y bia³e. W dokumentach: Otynia z 1528 r. widnia³a bia³a wie¿a obronna57, Lubania
z 1541 r.  mury i dwie wie¿e58, Bia³ej z 1564 r.  mur i wie¿a bramna59, Szprotawy z
1597 r.  mury i trzy wie¿e60, ponownie ¯agania z 1602 r.  bia³a brama61, Gliwic z
1629 r.  wie¿a bramna62, Konotopu z 1706 r.  mur miejski, i Zaboru z 1721 r.  mury
i dwie wie¿e63. W zwi¹zku z tym, ¿e w³adze wielu miast zabiega³y u w³adców o wydanie takich dokumentów, uwa¿aj¹c je za formê uprzywilejowania64, nale¿y przyj¹æ, ¿e
w³adze innych miast, które nie uzyska³y oficjalnego nadania, stara³y siê upodobniæ
w³asne god³a do znanych z dokumentów panuj¹cych.
Czerwieñ, druga z g³ównych barw, funkcjonowa³a inaczej ni¿ biel, przede wszystkim jako znak ikoniczny. By³a ona bowiem uto¿samiana z rzeczywistym kolorem
umocnieñ miejskich z czerwonej ceg³y. W dokumencie herbowym dla Prudnika z
1607 r. znalaz³o siê okrelenie barw murów jako czerwone lub ceglaste (roth oder
ziegelfarben), a zatem odzwierciedla³y one rzeczywisty kolor umocnieñ65. Umieszczony w XIV-wiecznym zbiorze prawa magdeburskiego widok miasta, jak zauwa¿a
A. Kar³owska-Kamzowa, odpowiada³ l¹skiej rzeczywistoci, z prost¹ zabudow¹ i ceglanym kolorytem66. Czerwieñ, jako barwa wizerunków budowli, wystêpuje zarówno w herbach miast l¹skich (Boles³awiec, Byczyna, Czerwieñsk67, Grodków, Kluczbork, Nowogrodziec, Przewóz i Zawidów, marchijskich: Bobrowice, Gubin, Moryñ,
Recz, S³oñsk, Sulechów, wiebodzin, widwin i Trzciñsko), jak i pomorskich (Drawsko, Ko³obrzeg, Nowogard i Widuchowa). Tynktura stosowana w tych wyobra¿eniach jest wyj¹tkowo niestabilna. O ile miasto nie posiada³o oficjalnie nadanego herbu z dok³adnym okreleniem barw, w³adze traktowa³y kolorystykê doæ dowolnie68.
Na zachowanej do dzi p³askorzebie z herbem Chojnowa z dat¹ 1583 mury miej57

APWr., Otyñ 1528.
APWr., Lubañ 1541, barwny wizerunek herbu przedstawia³ bia³e mury i wie¿e, w wiêkszoci za
póniejszych przedstawieñ budowle mia³y czerwon¹ barwê, równie¿ zdaniem Huppa, który nie widzia³
dokumentu i korzysta³ jedynie z informacji w³adz miejskich (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel...,
s. 156); pomy³ka wynik³a prawdopodobnie z braku opisu barw budowli, gdy¿ okrelenia dotyczy³y jedynie dachów: gespitzen roten dachen, przyjêto wiêc dla ca³ej budowli czerwon¹ barwê.
59
Dokument sp³on¹³ pod koniec XVIII w., fragment opublikowa³ O. H u p p, op. cit., s. 180.
60
SUA Praha, Szprotawa 1597.
61
APZG, ¯agañ 1602.
62
Opis barw podajemy za B. N i e t s c h e, Geschichte der Stadt Gleiwitz, Gleiwitz 1886, s. 181.
63
APZG, Konotop 1706, dokument dla Zaboru; zagin¹³ opis z fragmentu opublikowanego w:
O. H u p p, op. cit., s. 164.
64
W³adcy wystawiali dokumenty herbowe jako nagrody za udzia³ w walkach czy obronie oraz na
probê w³adz lub w³acicieli, w zamian za obiecane przez nich op³aty lub wsparcie w wojnie  np. w³adze
Lubania obieca³y cesarzowi pomoc w wojnie przeciw Turcji (zob. W. S t r z y ¿ e w s k i, Dokumenty
herbowe miast zachodniej i pó³nocnej Polski do koñca XVIII w., Studia Zachodnie, t. II, 1996, s. 3540).
65
Por. O. H u p p, op. cit., s. 174.
66
A. K a r ³ o w s k a - K a m z o w a, Malarstwo l¹skie..., s. 72.
67
W herbie Czerwieñska barwa symbolizowa³a, wraz z murami, niemieck¹ nazwê miasta  Rothenburg.
68
Brak róde³ dotycz¹cych barw i niewiedza samych w³adz miejskich na ten temat spowodowa³y,
i¿ w XVII- i XVIII-wiecznych opracowaniach dotycz¹cych l¹ska, Pomorza  o ile ich autorzy nie uzyskali
informacji od w³adz, opisywano jedynie wizerunki god³a. Wiele barw doæ arbitralnie, choæ w zgodzie z
regu³ami heraldycznymi, ustalili: dla l¹ska  H. Saurma, dla wszystkich opisywanych  O. Hupp.
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skie s¹ czerwone, pomimo b³êkitnego pola69. Pomijaj¹c fakt z³amania zasady alternacji barw, uznaæ nale¿y, ¿e w³adze chcia³y jak najbardziej upodobniæ wizerunek do
rzeczywistego koloru umocnieñ  st¹d ich czerwona barwa. Z tych samych powodów w godle Lubania mury przedstawiano w czerwonych barwach, mimo i¿ miasto
posiada³o oficjalny dokument herbowy z bia³ymi budowlami70.
Znaczenie symboliczne tej barwy wi¹za³o siê w god³ach miast marchijskich i
pomorskich z barwami terytorialnymi. Zw³aszcza w przypadku miast marchijskich
widoczna jest zale¿noæ od dwubarwnego uk³adu: srebro (biel)  czerwieñ, odpowiadaj¹cego barwom herbu marchijskiego przedstawiaj¹cego w srebrnym polu czerwonego or³a. Dlatego te¿ w herbach miejskich w srebrnym (bia³ym) polu ulokowano czerwony wizerunek budowli. Takie zestawienie barw widnia³o w herbach: Drawska71, Morynia72, Recza73, Trzciñska74, S³oñska, Sulechowa i widwina.
Podobna zale¿noæ barw god³a miejskiego od wizerunków budowli widoczna
jest w herbach miast pomorskich. Przy czym, w zwi¹zku ze zró¿nicowaniem herbów
poszczególnych ksiêstw pomorskich, wyró¿niæ mo¿na kilka zestawieñ barw. Dominuj¹ce to srebro (biel)  czerwieñ, odpowiadaj¹ce barwom herbu ksi¹¿¹t s³upskich,
okrelanego potocznie gryfem pomorskim, póniejszego herbu pruskiej Prowincji
Pomorskiej75. Pewne podobieñstwo do dawnego herbu ksiêstwa szczeciñskiego (b³êkit  czerwieñ) mo¿na dostrzec w barwach god³a Pyrzyc. Widnia³y w nim wizerunki
b³êkitnych murów miejskich i czerwonego gryfa76. Podobne zestawienie ukszta³towa³o siê w herbie Nowogardu, w ostatecznej formie jednak dopiero w XIX w. Czer-

P³askorzeba z piaskowca z herbem miasta w zbiorach Muzeum w Chojnowie.
Jeszcze w XIX w., w swoim popularnym opracowaniu dziejów Lubania, zwróci³ uwagê na niepoprawnoæ ówczenie u¿ywanego herbu P. Berkel (zob. P. B e r k e l, Historia miasta Lubania, t³um. i
oprac. S. Tymicz, Wroc³aw 1992, s. 36).
71
W herbie Drawska, podobnie jak widwina i Trzciñska, oprócz budowli widnia³ w polach wizerunek or³a marchijskiego, st¹d bia³a barwa pól (zob. P. N i e s s e n, Geschichte der Stadt Dramburg,
Dramburg 1897, s. 130). Zupe³nie niezrozumia³e jest przyjêcie przez M. Gumowskiego bia³ej barwy
murów i wie¿ oraz or³a (zob. M. G u m o w s k i, Herby miast polskich..., s. 162). Zarówno Niessen, jak i
O. Hupp, analizuj¹c pieczêcie póniejsze ni¿ najstarsza z 1401 r., doszli do wspólnego wniosku, ¿e wizerunek korony umieszczono w miejscu ³uku nad or³em lub przekszta³cono z niewielkiej wie¿yczki umieszczonej na szczycie ³uku.
72
Budowle miejskie umieszczono po raz pierwszy dopiero na pieczêci z XVII w. Na wczeniejszych widnia³ jedynie wizerunek samego or³a brandenburskiego.
73
Recz, pieczêæ z XVII w. (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 69).
74
Na najstarszych pieczêciach Trzciñska z XIII i XIV w. widnia³y jedynie elementy z herbu marchijskiego  he³m z orlim skrzyd³em oraz samo orle skrzyd³o. Pierwszy raz wizerunek z ca³ym or³em
umieszczono na pieczêci z XVI w.
75
Czerwony gryf, widniej¹cy w srebrnym polu, zosta³ oficjalnie herbem Prowincji Pomorskiej
dopiero w XIX w. (zob. M. G r i t z n e r, Landes und Wappenkunde Brandenburgisch-Preussischen Monarchie, Berlin 1894, s. 12).
76
Barwy herbu Pyrzyc opisano dopiero w XIX w. Nie podali ich ani Brüggemann (L. W. B r ü g g em a n n, Ausführliche Beschreibung..., s. 93), ani Wutstrack (zob. C. F. W u t s t r a c k, Kurze historisch,
geographisch..., s. 471), mo¿na wiêc przypuszczaæ, i¿ zosta³y ukszta³towane dopiero w ubieg³ym stuleciu.
69
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wony wizerunek murów miejskich i b³êkitne po³ulilie symbolizowa³y barwy dawnego ksiêstwa szczeciñskiego77.
Czerwieñ jako barwa pola herbowego pe³ni³a pewne symboliczne funkcje w
herbach w zwi¹zku z jeszcze jednym, wyj¹tkowym przywilejem zwi¹zanym z miejskim statusem  tzw. przywilejem czerwonego wosku. Nadanie przez w³adcê prawa
czerwonego wosku wi¹za³o siê nie tylko z przyznaniem barwy zastrze¿onej pierwotnie dla króla czy cesarza, ale w wymiarze prawnym  z przywilejem pozywania przed
s¹d miejski osób z innego stanu, w tym równie¿ szlachty78. Przywileje takie posiada³y m.in.: Wroc³aw (1433), Zgorzelec (1434), Legnica (1439), Dzier¿oniów (1484),
Lwówek l¹ski (1501), Boles³awiec (1504), Trzebiatów, Kamienna Góra (1515), Strzegom (1520), Lubañ (1541), ¯agañ (1581), Tarnowskie Góry (1599), Bystrzyca K³odzka
(1629) i Wiñsko (1651).
Zestawienie
PRZYWILEJE CZERWONEGO WOSKU A BARWA POLA HERBOWEGO
Miasto

Data nadania przywileju

Barwa pola

Wroc³aw
Legnica
Dzier¿oniów
G³ogów
Lwówek l¹ski
Boles³awiec
Kamienna Góra
Strzegom
Lubañ
Prudnik
¯agañ
Szprotawa
Tarnowskie Góry
Bystrzyca K³odzka
Wiñsko

1433
1439
1481
1490/1504
1501
1504
1515
1520
1541
1567
1581
1597
1599
1629
1651

czerwieñ/z³oto
b³êkit
czerwieñ
czerwieñ
srebro/z³oto
srebro?
czerwieñ
b³êkit
b³êkit
srebro
czerwieñ/czerñ po 1602
b³êkit
srebro/czerñ
czerwieñ
czerwieñ

Na podstawie zestawienia mo¿na stwierdziæ, ¿e prawo do przywileju czerwonego wosku nie zawsze znajdowa³o uzewnêtrznienie w barwach pola. Niektóre z miast
 Legnica i Strzegom posiada³y god³a o tematyce religijnej, reprezentuj¹cej patronów kocio³ów, st¹d b³êkitne pola, symbolizuj¹ce wiêtoæ79. Inne, jak np. Tarnow77
O. Hupp, a za zanim M. Gumowski, korzystali z ma³o precyzyjnych rysunków pieczêci pomorskich Oerlicha, natomiast jeszcze w XVIII-wiecznych opisach miast pomorskich, zarówno u
L. W. Brüggemanna (Ausführliche Beschreibung..., s. 290), jak i u C. F. Wutstrack (op. cit., s. 530), znalaz³y siê wyrane wzmianki, i¿ na fladze zatkniêtej na dachu wie¿y bramnej widnia³ wizerunek wspiêtego
gryfa  st¹d barwy herbu (zob. tak¿e pieczêcie Nowogardu z XVII w., APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 332).
78
W. M a i s e l, Archeologia prawna Polski..., s. 293.
79
W godle Legnicy widnia³y dwa skrzy¿owane klucze  atrybut w. Piotra, w godle Strzegomia
popiersia w. Piotra i Paw³a. B³êkitna barwa pola w herbach przede wszystkim symbolizowa³a niebo z
postaciami wiêtych, jako znakiem ikonicznym reprezentuj¹cym niebosk³on.
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skie Góry, uzyska³y przywilej ju¿ po nadaniu herbu. Poza tym, podobnie jak Tarnowskie Góry  równie¿ Bystrzyca K³odzka i Lwówek l¹ski mia³y w swoich god³ach
herby w³adców i pañstwa, z czego wynikaj¹ ich ustalone barwy. W godle Lubania
znalaz³ siê, oprócz nowych wizerunków, wczeniejszy herb, widniej¹cy na ma³ej, czerwono-czarnej tarczy. Natomiast nie by³y znane najstarsze barwy pola herbowego
Boles³awca80. W pozosta³ych herbach czerwieñ pola byæ mo¿e symbolizowa³a posiadanie praw. Spektakularnym przyk³adem zastosowania tej barwy jest pole herbu
G³ogowa. W 1490 r. Maciej Korwin nada³ miastu nowy herb, przedstawiaj¹cy w b³êkitnym polu czarnego kruka na ga³¹zce, i równoczenie przywilej czerwonego wosku. Po krótkim okresie panowania Korwinów w 1504 r., zarz¹dzaj¹cy ksiêstwem
g³ogowskim Zygmunt Jagielloñczyk nakaza³ przywróciæ dawn¹ pieczêæ i wyciskaæ j¹
w czerwonym wosku81. Od tego czasu a¿ do XVIII w. miasto pos³ugiwa³o siê pieczêci¹ z Madonn¹, jednak jego herb, zarówno na mapie Helwiga w XVI, jak i w herbarzu
Siebmachera w XVII w., przedstawiano na tarczy w czerwonym polu ze srebrn¹,
wielk¹ liter¹ G.
Wiele trudnoci, ze wzglêdu na póniejsze przemalowania oraz niewielkie wymiary, sprawia³a badaczom interpretacja barwy dachów, wieñcz¹cych wizerunki
budowli. W herbarzu Siebmachera barwy dachów w god³ach miejskch przedstawiono jedynie w trzech barwach, kolejno: czerwieni, bieli (srebrze) i b³êkicie82. Interpretacja czerwieni, zwi¹zanej z realnym kolorem dachówek, zgodnym z potocznym
obrazem tej czêci budowli, nie stwarza³a wiêkszych problemów. Potwierdzeniem,
i¿ barwê tê uto¿samiano z rzeczywistym kolorem, by³y fragmenty dokumentów herbowych, dotycz¹ce opisu dachów. W dokumencie dla Szprotawy z 1597 r. zosta³
umieszczony opis, w którym dach wie¿y okrelony zosta³ jako czerwony ceglany
(rothen Ziegeldach)83. Dach bia³ej (srebrnej) barwy tworzy³ wraz z budowlami jednolit¹ kompozycjê. Kwestia zachowania zasady alternacji odgrywa³a w przypadku tego
elementu mniejsz¹ rolê, Siebmacher czêsto bowiem czerwone lub b³êkitne dachy
umieszcza³ w czerwonych i b³êkitnych polach84. Barwa b³êkitna mog³a stanowiæ symboliczne odniesienie do przedstawienia w sztuce redniowiecznej sklepieñ budowli
jako niebosk³onu, jednak nie zachowa³a siê w materiale ród³owym ¿adna wzmianka, wyjaniaj¹ca takie jej zastosowanie. Nale¿y zatem uznaæ, i¿ by³a ona przede wszystkim elementem oddzielaj¹cym dach od reszty budowli.

80
W najstarszych opisach herbu Boles³awca z XVII w. u Heneliusza (zob. N. H e n e l i i, Silesiographia..., Cap. VII, s. 44) i u Luci (zob. F. L u c a, Schlesiens curiose Denckwürdigkeiten oder volkommene
Chronica von Ober- und Nieder-Schlesien welche in Sieben Haupt Theilen vorstellet..., Frankfurt am Mayn
1689, s. 963) nie zosta³y okrelone jego barwy.
81
Zob. F. M i n s b e r g, Geschichte der Stadt und Festung..., Bd. I, s. 268.
82
Johann Siebmachers..., Tafl. 219226, s. 239246.
83
SUA Praha, Szprotawa 1597.
84
Czerwony dach widnia³ w czerwonym polu w herbach: Waldkappel,w b³êkitnym: Homburga;
b³êkitny dach w b³êkitnym polu widnia³ w herbie Münster (zob. Johann Siebmachers..., s. 223 i 220).
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Corona muralis  symbolika miejskoci
w klejnotach i dodatkach heraldycznych
Wizerunek charakterystycznej korony murowej, umieszczony na tarczach widniej¹cych do dzi na kamiennych p³askorzebach nad portalami ratuszy na l¹sku, Pomorzu, ale tak¿e Wielkopolsce, stanowi najbardziej rozpowszechniony dodatek heraldyczny, o stosunkowo pónej proweniencji. Dodatki heraldyczne w herbach miejskich, ich wygl¹d i sposób rozmieszczenia ukszta³towa³y siê przede wszystkim pod
wp³ywem dwóch czynników. Pierwszym, oddzia³uj¹cym bardzo silnie do schy³ku
XVIII w., by³ herb szlachecki i pañstwowy. Drugi, upowszechniony dopiero w XIX w.
i ustalony w ostatecznym kszta³cie w ramach heraldyki napoleoñskiej, to charakterystyczny wizerunek korony w kszta³cie umocnieñ miejskich z trzema b¹d wiêcej
wie¿ami85.
Upodobnienie wygl¹du herbu miejskiego do szlacheckiego, poprzez umieszczenie nad tarcz¹ he³mu, korony i klejnotu, a po jej bokach labrów, widoczne by³o zarówno w ich wizerunkach w dokumentach w³adców nadaj¹cych go miastom, jak i na
pieczêciach herbowych, sprawionych przez same w³adze. Herby nadane Wroc³awiowi w 1530, jak i ¯aganiowi w 1602 r., przedstawiano w dokumentach wraz z he³mem,
labrami i klejnotem. Podobne wizerunki umieszczano w nich, pocz¹wszy od XVI w.,
najpierw na pieczêciach du¿ych miast, a w nastêpnych stuleciach  równie¿ mniejszych.
W klejnotach, zgodnie z regu³ami heraldyki, czêsto powtarzano wizerunki z gode³
 w miastach by³y to zatem tak¿e wyobra¿enia budowli. W ten w³anie sposób utworzono klejnot herbu Prudnika, w którym umieszczono powtórzony wizerunek murów i wie¿86. Jednak specyficznym typem klejnotu herbu miejskiego by³o przedstawienie wizerunku, który nie wchodzi³ w sk³ad god³a. Na sporz¹dzonej u schy³ku XVI w.
pieczêci herbowej Olenicy i na kamiennej jego p³askorzebie na olenickim ratuszu
z tego samego okresu w klejnocie znalaz³ siê wizerunek trzech wie¿ miejskich. Tak
jak w innych herbach, trzy wie¿e w klejnocie Olenicy reprezentowa³y charakterystyczne budowle symbolizuj¹ce status miejski87. Podobnie przedstawiono wizerunki
architektury na XVII-wiecznej pieczêci herbowej Stargardu Szczeciñskiego88. W klejnocie herbowym umieszczono wizerunek charakterystycznej Bramy M³yñskiej, a
wiêc realnie istniej¹cej budowli. W kategorii reprezentacji symbolicznej wyobra¿e85
A. M. H i l d e b r a n d t, Wappenfibel, Handbuch der Heraldik, Neustadt a/Aisch 1991, s. 91, zob.
tak¿e J. A b e l e r, Kronen, Herrschaftszeichen der Welt, Wuppertal 1973.
86
W dokumencie herbowym dla Prudnika z 1607 r., wystawionym przez cesarza Rudolfa II, w
opisie klejnotu wyranie zaznaczono, i¿ umieszczono w nim powtórzone budowle z god³a: die zwei
vorbesagten Thürme allergestalt und Maßen wie im Schild..., podajemy z fragmentu dokumentu zawieraj¹cego jedynie opis herbu opublikowany przez Huppa (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel...,
s. 174).
87
W zwi¹zku z tym, i¿ w godle herbowym Olenicy widnia³ jedynie orze³  atrybut w. Jana Ewangelisty, w³adze miasta chcia³y poprzez umieszczenie w klejnocie wizerunków budowli przekazaæ dok³adniejsz¹ informacjê, pozwalaj¹c¹ jednoznacznie skojarzyæ herb jako symbol reprezentuj¹cy miasto.
88
APSz., Zbiór odcisków pieczêci, nr 395.
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nie bramy odnosi³o siê nie tylko do statusu miejskiego, lecz tak¿e wskazywa³o na
najwa¿niejszy dla gospodarki miasta budynek89.
Drugi element s³u¿¹cy podkrelaniu miejskiego statusu  korona murowa  to
specyficzny typ korony rangowej, stworzonej specjalnie dla miast. Najstarszymi wyobra¿eniami, umieszczanymi bezporednio na tarczach, by³y natomiast korony
królewskie, symbolizuj¹ce w³adcê (np. w herbach nadanych w XV w. Legnicy i widnicy). Wraz z ukszta³towaniem siê systemu koron rangowych w heraldyce szlacheckiej oko³o XVI w., na tarczach herbów pozostawiono korony, przedstawiaj¹c je
pocz¹tkowo w kszta³cie takim, jak tzw. korony he³mowe, widniej¹ce na he³mach i
s³u¿¹ce do ich po³¹czenia z klejnotami. By³y to najczêciej z³ote korony z trzema
b¹d piêcioma kwiatonami. W takiej formie widnia³y korony nad tarczami herbowymi Lubska i Nowej Soli.
Korona, której obrêcz tworzy³ fragment muru obronnego z krenela¿em zamiast
kwiatonów, posiada³a wie¿e obronne90. Liczba wie¿ w systemie heraldyki napoleoñskiej by³a uzale¿niona od wielkoci miasta91, jednak ju¿ w XIX w. nie przestrzegano
zasady, i¿ ma³e miasta powinny umieszczaæ na tarczy koronê z trzema wie¿ami. Korona murowa odgrywa³a ju¿ w tym czasie wy³¹cznie rolê dekoracyjn¹. Wbrew opiniom niektórych niemieckich heraldyków, ¿e po upadku Napoleona miasta przesta³y umieszczaæ korony murowe na tarczach, pozosta³y one bardzo trwa³ym elementem niemieckiej heraldyki miejskiej a¿ do po³owy XX w. wiadcz¹ o tym liczne kamienne p³askorzeby herbów miast z koronami murowymi z XIX i XX w., zachowane
do dnia dzisiejszego na wielu ratuszach92. Znane s¹ równie¿ oficjalne nadania miastom tego znaku. W 1862 r. np. miasto Jasieñ uzyska³o zgodê króla pruskiego
Wilhelma I na umieszczenie na tarczy korony murowej, na której widnia³ dodatkowo
pruski orze³93.
89
W bramie mieci³a siê komora celna i gie³da (zob. K. K a l i t a - S k w i e r z y ñ s k a, Stargard
Szczeciñski, Wroc³awWarszawa 1988, s. 23). Podobnie symboliczne znaczenie wizerunku bramy w klejnocie Stargardu opisa³a A. Gut (Rozwój herbu Stargardu Szczeciñskiego od XIII do koñca XVIII wieku,
PZP, t. X, 1995, z. 4, s. 119120).
90
Corona muralis, castrensis i navalis zosta³y opisane przez Spenera, ze wskazaniem na ich antyczne pochodzenie oraz uwagami, ¿e by³y nadawane za odwagê w zdobywaniu murów miejskich (muralis),
zamków (castrensis) i okrêtów (navalis)  zob. P. J. S p e n e r, Insignium Theoria seu Operis Heraldici,
Pars Generalis, Francofurti ad Moenum 1690, Pars. I, Cap. VI, s. 310.
91
Korona murowa widnia³a nad tarczami du¿ych miast Rzeszy jeszcze w czasach poprzedzaj¹cych jej
wprowadzenie przez Napoleona; Hildebrandt wymieni³ tylko Norymbergê (por. A. M. H i l d e b r a n d t,
Wappenfibel..., s. 91). Zgodnie natomiast z regu³ami przyjêtymi w czasach napoleoñskich, korona murowa przedstawia³a fragment murów z piêcioma krenela¿ami. W krajach niemieckich oprócz muru z krenela¿ami umieszczano tak¿e wie¿e  dla miast powy¿ej 100 000 mieszkañców piêæ, a dla mniejszych trzy.
92
Do dnia dzisiejszego zachowa³o siê kilkadziesi¹t p³askorzeb, g³ównie na cianach ratuszy, herbów z koronami murowymi, wielokrotnie przemalowanymi, zarówno z piêcioma, jak i trzema wie¿ami.
Wizerunkami takich herbów pos³ugiwa³y siê m.in. w³adze w Z³ocieñcu, Choszcznie, Czerwieñsku, Chobieni, cinawie, Boles³awcu, Polkowicach, Bielawie, Kostrzynie, O³awie i Opolu.
93
Zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 66. Zezwolenie na umieszczenie korony murowej na
tarczy Jasienia by³o potwierdzeniem wczeniejszej uchwa³y rady miejskiej z 1860 r. w dwusetn¹ rocznicê
nadania praw miejskich (zob. W. H ³ a d k i e w i c z, Z. K a s p r z a k, Jasieñ  dzieje miasta, Jasieñ 1994,
s. 16, z b³êdnym opisem or³a jako saskiego).
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Rozdzia³ V

SYMBOLIKA W£ADZY I PRZYNALE¯NOCI

O

dzwierciedlenie sytuacji prawno-w³asnociowej miasta, po³o¿enie w granicach
okrelonego pañstwa b¹d terytorium znalaz³o odbicie równie¿ w god³ach. Umieszczenie w herbie miejskim wizerunku herbu panuj¹cego, herbu rycerskiego czy terytorialnego stanowi³o symboliczne podkrelenie praw w³aciciela miasta.

Herby rycerskie w god³ach miejskich
Najbardziej czyteln¹ informacj¹ przekazywan¹ za pomoc¹ herbów by³o umieszczenie w ich god³ach znaków reprezentuj¹cych w³acicieli. Do dnia dzisiejszego w wielu
z nich widniej¹ wizerunki ca³ych gode³ rycerskich lub ich fragmentów, umieszczanych jednak w ró¿nych okolicznociach.
Najstarsze herby rycerskie, podobnie jak inne pierwowzory heraldyki miejskiej,
pojawi³y siê na pieczêciach. Marian Gumowski i inni badacze zgodnie uwa¿ali, i¿
herb rycerski w wizerunku napieczêtnym w XIII i XIV w. wiadczy³ o chêci upamiêtnienia za³o¿ycieli miasta i ówczesnych w³acicieli1. Ten sposób zosta³ przejêty z pieczêci miast, bêd¹cych w³asnoci¹ panuj¹cych. Na pieczêciach miast l¹skich, marchijskich i pomorskich ju¿ w XIII w., oprócz motywów reprezentuj¹cych miasto, widnia³y ró¿ne wyobra¿enia zwi¹zane z ksi¹¿êtami l¹skimi, pomorskimi i margrabiami
brandenburskimi, przy czym w tym okresie przedstawiano najczêciej ca³¹ postaæ
w³adcy. Ksi¹¿ê, którego wizerunek umieszczano w bramie miejskiej (pieczêæ ¯agania z XIII w.) lub u podnó¿a murów miejskich (pieczêcie Kamiennej Góry z XIV i XV
wieku) symbolizowa³ w³adcê jako obroñcê i opiekuna. Postaæ ksiêcia w pozie majestatycznej przedstawiano na pieczêciach miejskich bardzo rzadko. Na XIII-wiecznej
pieczêci Szczecina utrwalono wizerunek ksiêcia pomorskiego siedz¹cego na tronie,
M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie miast polskich XIII i XIV wieku, Toruñ 1960, s. 21, zob.
równie¿ K. B o b o w s k i, Dawne pieczêcie na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 1989, s. 131.
1
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a na XIV-wiecznej pieczêci miasta Chojna  wizerunek króla Ludwika bawarskiego2.
U schy³ku XIII w. coraz czêciej zamiast wizerunków w³adców przedstawiano wród
motywów architektonicznych jedynie ich herby. Znane s¹ takie, na których wizerunek w³adcy widnieje wraz z jego herbem. Na wspomnianej XIII-wiecznej pieczêci
Szczecina po bokach postaci ksiêcia widnia³y dwie tarcze z gryfami. Równie¿ na XIIIwiecznej pieczêci ¯agania ksi¹¿ê Przemko ¿agañski trzyma tarczê z or³em, a ponad
murami znajduje siê tarcza z or³em. Na XIV-wiecznej pieczêci Sulechowa stoj¹cy w
bramie ksi¹¿ê l¹ski Henryk III trzyma tarczê z or³em3. Symboliczny sposób reprezentacji w³adcy, jedynie poprzez wizerunek jego herbu, przyjêto pod koniec XIII w.
przede wszystkim na pieczêciach miast marchijskich i pomorskich, na których dominowa³y wizerunki or³ów askañskich i gryfów. Równie¿ na l¹sku na prze³omie
XIII i XIV w. w wizerunkach napieczêtnych wystêpowa³ motyw or³a l¹skiego, a tak¿e lwa czeskiego. Umieszczano na nich tak¿e fragmenty gode³ w³adców. Na l¹sku i
w Brandenburgii upowszechni³ siê wizerunek po³uor³a l¹skiego (np. Bytom Odrzañski, Opole i Strzegom) i askañskiego (Cedynia, Kostrzyn n. Odr¹, Recz)4. Na pieczêciach pomorskich przedstawiano wizerunek po³ugryfa (S³upsk i Gryfino), a tak¿e
inne fragmenty ksi¹¿êcego god³a; g³owa gryfa (Szczecin i Police), szpon (Suchañ).
Na pieczêciach l¹skich podobnie widnia³y jedynie elementy herbów ksi¹¿êcych,
najczêciej w postaci he³mów (np. Polkowice)5.
Wzorzec w³adcy jako w³aciciela i opiekuna miasta  w postaci zbrojnego rycerza  zosta³ przejêty równie¿ w wizerunkach napieczêtnych miast nale¿¹cych do rodzin rycerskich b¹d za³o¿onych przez nie. Zamiast postaci ksiêcia przedstawiano
rycerza  za³o¿yciela lub w³aciciela miasta6.
Ukszta³towany w XIV w. uk³ad ikonograficzny, przedstawiaj¹cy na pieczêciach
miast zespó³ budowli miejskich wraz z herbem, sta³ siê jednym z najczêciej stoso2
M. Gumowski, powo³uj¹c siê na pracê B. Engela (B. E n g e l, Die mittelalterlichen Siegel des
Thorner Rathsarchiv, Mitteilungen d. Copernicus Vereins, Thorn 1894, s. 9), wspomina o jeszcze jednej  XIV-wiecznej pieczêci Krosna Odrzañskiego, na której widnia³ wizerunek króla z koron¹, ber³em i
jab³kiem (por. M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie do koñca XIV w., [w:] Historia l¹ska od najdawniejszych czasów do 1400 r., t. III, Kraków 1936, s. 381), nie wymieni³ jej jednak, opisuj¹c pieczêcie Krosna, w
swojej powojennej pracy o najstarszych pieczêciach (M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie miast...,
s. 125).
3
Zob. APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 410  pieczêæ Szczecina; H. S a u r m a, Wappenbuch
der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870, rys. nr 110  pieczêæ ¯agania, s. 391  pieczêæ Sulechowa.
4
Na specyficzny sposób przedstawiania na pieczêciach miast l¹skich wizerunków po³uor³a zwróci³
uwagê M. Gumowski, który wród dawnych pieczêci miast z innych ziem polskich doszuka³ siê zaledwie dwóch przyk³adów: Rogona i Gorlic, z wizerunkami po³uor³a (M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie..., s. 385386). Motyw po³uor³a by³ natomiast doæ powszechny na pieczêciach i herbach miast
s¹siednich pañstw, Czech i Brandenburgii (zob. m.in. J. È a r e k, Mìstské znaky v èeských zemích, Praha
1985; F. A. V o s s b e r g, Siegel der Mark Brandenburg, Berlin 1868).
5
Pieczêæ Polkowic na dok. z 1733 r., APZG, Miasto Wschowa, cech nieznany, sygn. 15 D.
6
Na XIV-wiecznej pieczêci ¯ar w bramie widnieje wizerunek rycerza trzymaj¹cego tarczê z herbem ówczesnych w³acicieli rodziny von Packów (por. K. H. R a u e r t, Siebenhundert Jahre Sorau,
Dortmund 1960, s. 10, tak¿e pieczêæ ¯ar na dokumencie z 1483 r., Brandenburgische Landeshauptarchiv Potsdam (dalej BLP), Pr. Br. Rep. 37, SorauTriebel, nr 40).
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wanych przy tworzeniu póniejszych herbów miejskich. Na wzór pieczêci z herbami
w³adców, w miastach prywatnych umieszczano wród murów herby rycerskie7. Warto
podkreliæ, ¿e wizerunki herbów rycerskich znajdowa³y siê w tych samych miejscach, co herby w³adców, a wiêc w bramie miejskiej, miêdzy wie¿ami lub ponad
murami obronnymi.
Podobnie jak na pieczêciach miast ksi¹¿êcych, w miastach prywatnych na niektórych wizerunkach przedstawiano jedynie god³a bez tarczy b¹d ca³e herby w³acicieli. W ten sposób herb rycerski stawa³ siê znakiem reprezentuj¹cym ca³e miasto. Tak jak w miastach bêd¹cych w³asnoci¹ panuj¹cych wzorce ikonograficzne stanowi³y ich pieczêcie herbowe, równie¿ w miastach prywatnych sta³y siê nimi pieczêcie osobiste rycerzy. Najstarsze pieczêcie z herbem rycerskim jako jedynym motywem nale¿a³y do miast zachodniopomorskich. Na XIV-wiecznych pieczêciach Sianowa, Dar³owa i S³awna widnia³ wizerunek po³ugryfa z rybim ogonem (rybogryfa) 
god³a herbowego rodu wiêców. W miastach l¹skich na prze³omie XIII i XIV w.
sporz¹dzono kilka pieczêci, które mo¿na uto¿samiæ z dawnymi rodzinami rycerskimi.
W wizerunku napieczêtnym G³ogówka widnia³y trzy no¿e wywiedzione przez M. Gumowskiego od herbu ówczesnego wójta Arnolda8. Podobna jest geneza pieczêci i
herbu Brzegu, w których znalaz³o siê god³o dziedzicznego wójta Henryka von Reichenbacha9. W zaprezentowanym przez Gumowskiego zestawieniu najstarszych pieczêci miast l¹skich z pieczêciami rycerskimi, na 16 wymienionych miast jedynie 3
posiadaj¹ wizerunki z god³em rycerskim jako g³ównym motywem10. W miastach
marchijskich, a zw³aszcza w Nowej Marchii i Ziemi Torzymskiej, nie spotyka siê w
wizerunkach najstarszych, XIII-wiecznych pieczêci herbów ówczesnych w³acicieli,
funkcjonuj¹cych jako jedyny element god³a. Wizerunki na pieczêciach miast marchijskich, a tak¿e pomorskich, symbolizowa³y natomiast sytuacjê prawn¹ XIII- i XIVwiecznych miast. Wystêpowa³y na nich bowiem obok siebie god³a w³adców i ich
lenników. Na XIII-wiecznej pieczêci Cedyni, a tak¿e w godle póniejszego herbu, na
tarczy herbowej dwudzielnej w s³up umieszczono w pobocznicy prawej wizerunek
po³uor³a brandenburskiego, a w lewej po³uko³a  fragment god³a rodziny Jagow.
W 1299 r. margrabia Albrecht III nada³ w lenno Cedyniê rycerzom Bethko i Herber7
Do najstarszych pieczêci, na których wród motywów architektonicznych umieszczono herby
rycerskie, nale¿¹ pieczêcie miast nale¿¹cych do rodziny Bibersteinów. Najstarsza, z XIV w., pochodzi z
niemieckiego miasta Beeskow, dwie XV-wieczne z ¯ar i Zawidowa (por. pieczêæ ¯ar na dokumencie z
1483 r., BLP, Pr. Br. Rep. 37, SorauTriebel, nr 40).
8
M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 81. O pieczêci wójta Alberta z 1319 r. wspomina
równie¿ Otto H u p p, Die Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, Königreich Preussen, Bd. I, Heft 1, Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg, Bd. I, Heft 2, Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt a/Main 18961898 (reprint 1993), s. 174. W pracy o herbach miast górnol¹skich Paul
Knötel t³umaczy³ wizerunek trzech no¿y winiarskich jako symbol reprezentuj¹cy miejscowe winiarstwo
(por. P. K n ö t e l, Städtewappen Oberschlesiens, Tarnowitz 1894, s. 15).
9
K. W u t k e, Ursprung und Bedeutung des Brieger Stadtwappens, ZVfGS, Bd. LXX, 1936, s. 152
184; APWr., Pieczêæ Brzegu na dok. z 1414, Rep. 68, sygn. 188.
10
Opisuj¹c wymienione pieczêcie M. Gumowski, poda³ w w¹tpliwoæ, czy widniej¹ce motywy na
niektórych wizerunkach pochodz¹ z herbów rycerskich, np. w przypadku Bierutowa, Strzelc Opolskich
czy Grodkowa (zob. M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie..., s. 392393).
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towi Jagowi11. Z kolei na XIV-wiecznych pieczêciach miasta Chociwel widnia³y wizerunki pastora³u i po³uko³a zêbatego. Pastora³ symbolizowa³ biskupów kamieñskich,
jako seniorów, a ko³o by³o fragmentem god³a rodziny Wedlów, wasali biskupów, którzy
w 1388 r. nadali Chociwlowi przywileje miejskie12. Na pieczêci Recza, innego miasta
marchijskiego, pochodz¹cej z XV w., widnia³a tarcza dwudzielna, z wizerunkiem po³uor³a brandenburskiego w pobocznicy prawej i po³uko³em w lewej. Orze³ reprezentowa³ margrabiów, natomiast po³uko³a  ówczesnych posiadaczy miasta, rodzinê
Wedlów13.
Wizerunki z najstarszych pieczêci miejskich najczêciej by³y wzorcami dla herbów. Oko³o po³. XIV w., wraz z rozwojem struktur w³adz miejskich i niew¹tpliwie na
wzór innych miast zachodniej Europy, rozpocz¹³ siê proces heraldyzacji wizerunków napieczêtnych14. Barwne wizerunki z pieczêci, przeniesione na tarcze herbowe, sta³y siê god³ami. Proces tworzenia najstarszych herbów miejskich, ze wzglêdu
na brak innych ni¿ sfragistyczne róde³, trudno dok³adniej odtworzyæ15. Nie zachowa³y siê ¿adne dokumenty, w których odnaleæ mo¿na wzmianki o tym, i¿ w³aciciel
nakazywa³ b¹d zezwala³ w³adzom miejskim na pos³ugiwanie siê pieczêci¹ z jego
herbem, podobnie te¿ nie ma ¿adnych przekazów o roli w³acicieli w kszta³towaniu
siê najstarszych herbów miejskich. O wizerunku herbu decydowa³a rada miejska,
prawdopodobnie jedynie przy ustnej akceptacji w³aciciela. Najstarszych t³oków pieczêtnych, sprawionych przez w³adze miejskie, bez zmian u¿ywano w kancelariach
niekiedy w ci¹gu kilkuset lat. Pojawienie siê nowego znaku miejskiego  herbu  nie
powodowa³o automatycznie zmiany pieczêci, na której pojawi³by siê wizerunek na
tarczy i o którym z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na by powiedzieæ, i¿ by³ herbem16.
Wraz z ukszta³towaniem siê herbów miejskich niektórym wizerunkom napieczêtnym przejêtym w god³ach przypisano inne od dotychczasowego znaczenie. Zjawisko to objê³o równie¿ herby miejskie z motywami rycerskimi. Na pieczêci Sulechowa np. wizerunek ksiêcia l¹skiego zast¹piony zosta³ w godle herbowym i na

11
Por. J. W a l a c h o w i c z, Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do pocz¹tków XIV w.,
WarszawaPoznañ 1980, s. 140.
12
Sekretn¹ pieczêæ Chociwla opublikowali m.in. H. D a n n e n b e r g, Münzgeschichte Pommerns
im Mittelalter, Berlin 1893, tabl. XX, oraz M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., Tablica IV, zob. tak¿e
APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 320.
13
Zwi¹zki Recza z Wedlami opisa³ m.in. H. Berghaus, który przypuszcza³, i¿ Hans von Rackow,
któremu w 1368 r. margrabia Otto nada³ miasto, by³ spokrewniony z Wedelami (por. H. B e r g h a u s,
Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Brandenburg 1856, Bd. III, s. 497, zob. tak¿e T. G a s z t o l d, J. L i n d m a j e r, Recz  zarys dziejów,
S³upsk, b. r., s. 53).
14
Por. Z. W d o w i s z e w s k i, Najdawniejsza pieczêæ miasta Torunia, Miesiêcznik Heraldyczny,
nr 2, 1930, s. 30.
15
Zob. rozdzia³ I niniejszej pracy.
16
Nowa pieczêæ z aktualnym wizerunkiem herbu miejskiego sporz¹dzana by³a przede wszystkim
w zwi¹zku z nadaniem herbu przez panuj¹cego, np. w³adze widnicy pos³ugiwa³y siê now¹ pieczêci¹ z
wizerunkiem herbu nadanego w 1452 r. przez króla czeskiego W³adys³awa Pogrobowca (zob. M. H a is i g, Herb miasta widnicy, Sobótka, t. III, 1948, s. 282).
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pieczêciach  ju¿ w czasach nowo¿ytnych  przez wizerunek stra¿nika17. W god³ach
innych miast herby dawnych w³adców sta³y siê znakami reprezentuj¹cymi przynale¿noæ pañstwow¹. Takim znakiem by³ czerwony orze³ brandenburski w herbach
miast marchijskich po wyganiêciu w XIV w. dynastii margrabiów z linii askañskiej.
Pozostawienie herbów rycerskich w god³ach miejskich, pomimo ¿e rodziny rycerskie nie by³y ju¿ w³acicielami, symbolizowa³o dawnych za³o¿ycieli. Herb rodziny
wiêców widnia³ w god³ach wielu miast pomorskich, pomimo ¿e rodzina ta w II po³.
XIV w. utraci³a swoje najwiêksze dobra. God³a b¹d ca³e herby rycerskie, reprezentuj¹ce za³o¿ycieli miast, nale¿y zaliczyæ do wizerunków, nie zmienianych w ci¹gu
wieków. wiadcz¹ o tym herby Sianowa, Dar³owa i S³upska, z god³em wspomnianych wiêców, oraz herby Trzebiela, Zawidowa, z god³em Bibersteinów  którym
w³adze miejskie pos³ugiwa³y siê w pierwotnym kszta³cie kilkaset lat, bez wzglêdu na
zmiany w sytuacji w³asnociowej.
W specyficznej dla ziem l¹skich formie nadañ herbów poprzez oficjalne dokumenty (Wappenbrief) z herbów rycerskich korzystano stosunkowo rzadko. W barwnych wzorach nadawanych herbów, przedstawianych w przywilejach dla miast prywatnych, urzêdnicy cesarskiej kancelarii i nadworni rysownicy najczêciej uwzglêdniali takie elementy, jak nazwa miasta, architektura miejska, po³o¿enie naturalne.
Wród 34 przywilejów herbowych wydanych dla miast l¹skich pocz¹wszy od 1433 r.
a¿ do 1869 r. tylko w piêciu znalaz³y siê herby rycerskie i szlacheckie jako jedyny
b¹d jeden z elementów nowego herbu miejskiego18: Z³oty Stok 1491 i Srebrna Góra
1540  Podiebradów i Rosenbergów, 1564 Bia³a  herb rodziny von Proskau, 1663
Brzeg Dolny  herb rodziny Dyhernów, 1721 Zabór  herb rodziny Sinzendorfów.
W czasach nowo¿ytnych herb miejski w istotny sposób upodobni³ siê w sferze
przedstawieniowej do szlacheckiego. Herbem miasta móg³ siê staæ zatem przejêty w
pe³nej formie  razem z he³mem, klejnotem i labrami  herb w³aciciela19. W herbach nowych miast funkcjonowa³ tak¿e wczeniejszy schemat: herb w³aciciela w
otoczeniu charakterystycznych wizerunków zwi¹zanych z miastem. Typowymi, tak
jak w wiekach rednich, wyobra¿eniami by³y fragmenty murów obronnych z wie¿a17
W czasach, kiedy miasto sprawi³o sobie pieczêæ, by³o ono w³asnoci¹ ksi¹¿¹t l¹skich, po wojnie
o sukcesjê g³ogowsk¹ w 1482 r. znalaz³o siê w granicach nowo utworzonego Ksiêstwa Kronieñskiego,
w³adanego przez Brandenburgiê, na póniejszych pieczêciach wizerunek ksiêcia zamieniono wiêc na
stra¿nika czy ¿o³nierza (por. E. K i t t e l, Brandenburgische Siegel und Wappen, [w:] Festschrift d. Ver. für
Gesch. d. Mark Brandenburg zu Feier d. hunderthjahr Bestehens 1837, Berlin 1937, s. 74). Na pieczêci z
XIV w. widnia³a postaæ rycerza, trzymaj¹cego tarczê z or³em. By³o to przedstawienie typowe dla pieczêci
Piastów l¹skich, natomiast w XVI w. na pieczêci widnia³a ju¿ postaæ ¿o³nierza z lanc¹ (por. APZG, pieczêæ Sulechowa na dok. z 1628 r., Miasto Lubsko, cech krawców, sygn. D 61).
18
W XIX-wiecznych opracowaniach niemieckich heraldyków, równie¿ Huppa, wród miast l¹skich wymieniono nale¿¹cy obecnie do Czech  Beneszów. Miasto to pos³ugiwa³o siê herbem z god³em
Benesza von Drahoutusa, nadanym miastu w 1493 r. przez króla czeskiego W³adys³awa II Jagielloñczyka.
19
Pisz¹c, i¿ w czasach nowo¿ytnych herb miejski upodobni³ siê do szlacheckiego, mamy na myli
podobieñstwo w sposobie przedstawiania, zgodnym z ówczesn¹ sztuk¹ heraldyczn¹, a wiêc w duchu
stylu renesansowego, a póniej barokowego, z tarcz¹ umieszczon¹ na kartuszu, bogatymi zdobieniami
wizerunków w god³ach, szczególnie mocno rozwiniêtymi labrami itp. Nie trzeba dodawaæ, i¿ ju¿ wczeniej herb miejski jako recepcja rycerskiego pozostawa³ pod silnym wp³ywem tego ostatniego, co przejawia³o siê przede wszystkim w kszta³cie tarczy i jeszcze sporadycznym umieszczaniu he³mów z klejnotem.
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mi, miêdzy którymi lub na jednej z nich widnia³ herb w³aciciela (np. Chocianów po
1713 r.), oraz z herbem w³aciciela umieszczonym w miejscu bramy, podobnie jak
wczeniej ksi¹¿¹t l¹skich (np. w godle Przemkowa z XVII w.)20.
Oprócz typowych sposobów przedstawiania herbów rycerskich, wywodz¹cych
siê ze redniowiecznych pieczêci miejskich, w czasach nowo¿ytnych wprowadzono
tak¿e nowe, charakterystyczne w³anie dla tej epoki motywy z heraldyki szlacheckiej. Nowym elementem by³y umieszczane w herbach miejskich z³o¿one herby wspólne ma³¿onków-w³acicieli. W dawnym, XVIII-wiecznym herbie Charlottenbrunnu (Jedliny Zdroju) umieszczono tarczê czwórdzieln¹ w krzy¿ z god³ami za³o¿ycieli i ówczesnych w³acicieli: barona von Seherr-Thossa i jego ¿ony Szarloty, z domu hrabianki von Pückler. Herb z³o¿ony jako znak miasta upowszechni³ siê równie¿ dopiero w czasach nowo¿ytnych21. Najstarsze herby miejskie z podzielonymi tarczami
widnia³y ju¿ na pieczêciach z drugiej po³. XIV w., ale by³y to wy³¹cznie warianty dwudzielne w s³up i w pas. Pierwszy herb z polem czwórdzielnym w krzy¿ nada³ król
W³adys³aw I Pogrobowiec miastu widnica w 1452 r., a nastêpny  cesarz Karol V
miastu Zgorzelec w 1536 r.22 ¯aden nie zawiera³ jednak w swoim godle herbów
rycerskich. Pierwsze wielopolowe god³a miejskie z herbami rycerskimi pochodz¹ z
XVI w. W odró¿nieniu od herbów z³o¿onych nale¿¹cych do szlachty, w miejskich, w
kolejnych polach, umieszczano god³a w³acicieli w uk³adzie chronologicznym (¯ary,
XVII w.)23. Równie¿ niedu¿e miasto l¹skie Strupina pos³ugiwa³o siê na pieczêci w
XVIII w. herbem z³o¿onym, który zawiera³ god³a dawnych w³acicieli24. Inny wariant
miejskiego herbu wielopolowego zawiera³ god³o w³acicieli, za³o¿ycieli czy administratorów w jednym b¹d dwóch polach, a w pozosta³ych  inne motywy zwi¹zane z
miastem (G³ogów, XVII w., Boguszów-Gorce, XVII w.). W god³ach tych przestrzegano zasady, aby wizerunki w kolejnych polach reprezentowa³y osoby b¹d instytucje
wed³ug okrelonej hierarchii, st¹d w XVII-wiecznym herbie G³ogowa w polach 1. i 2.
widnia³y kolejno: Matka Bo¿a i orze³ l¹ski, a dopiero w 3. herb namiestnika cesarskiego Hansa von Loosa25. Natomiast w dawnym herbie Boguszowa na trójdzielnej
Pieczêæ Przemkowa na dok. z 1746 r., APZG, Miasto Wschowa, cech piekarzy, sygn. 32 D.
l¹skie miasto Jedlina Zdrój obecny herb posiada od 1976 r. Do 1945 w³adze miasta pos³ugiwa³y
siê herbem przedstawiaj¹cym m.in. czwórdzieln¹ tarczê z god³ami za³o¿ycieli. Dawna nazwa  Charlottenbrunn  pochodzi³a równie¿ od imienia hrabianki Pückler.
22
O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 81; zob. te¿ H e i n r i c h, Siegel und Wappen der Stadt
Görlitz, NLM, XXXVII.
23
Pieczêæ miejska ¯ar z 1653 r. przedstawia w polu czwórdzielnym god³a kolejnych w³acicieli
miasta w uk³adzie chronologicznym: pole 1.: herb Dewinów, pole 2.: herb Bibersteinów, pola 3. i 4.: herb
i klejnot Promnitzów, tak jak póniejsze pieczêcie (zob. pieczêæ ¯ar, na dok. z 1750 r., APZG, Miasto
¯ary, cech farbiarzy, sygn. 13 D).
24
F. A. Zimmermann opisa³ ów herb Strupiny. Jest on podzielony nastêpuj¹co: w górnym polu
po³uorze³ i fragment wie¿y, w dolnym po³ug³owa wo³u i po³uorze³ (zob. F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge
zur Beschreibung von Schlesien, Bd. IV, Brieg 1785, s. 344). Autor ten nie wyjani³ jednak symboliki.
Zawarte w godle wizerunki wskazywa³y jednak, ¿e niektóre z nich reprezentowa³y dawnych w³acicieli.
Wiadomo, ¿e miasto wielokrotnie zmienia³o w³acicieli, którymi byli m.in. Sternbergowie, Frankenbergowie, Zedlitzowie, Nikischowie i baronowie Kinscy.
25
Por. M. H a i s i g, Herb miasta G³ogowa  jego geneza i symbolika, [w:] Ze studiów nad redniowiecznym G³ogowem i Krosnem, Zielona Góra 1970, s. 90 i n.
20
21
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tarczy w polu 1. umieszczono god³o Hochbergów, a w kolejnych  motywy zwi¹zane
z miastem.
Zmiany w³acicieli miast nie powodowa³y automatycznej zmiany dotychczasowego herbu. Ju¿ w nowo¿ytnej heraldyce miejskiej dodawano wówczas do istniej¹cego god³a wizerunki z herbów nowych w³acicieli. W XVII w. do dotychczasowego
god³a S³awy dodano heraldyczn¹ liliê z herbu ówczesnych w³acicieli26, na pieczêci
Prusic z koñca XVII w. obok starego wizerunku  herb ówczesnych w³acicieli von
Hatzfeldów27, w herbie Chobieni w XVIII w. do wizerunków budowli  gwiazdy pochodz¹ce z god³a hrabiów von Gasslerów28. Przy czym mo¿na zauwa¿yæ ró¿ne postêpowanie w³adz miejskich w odniesieniu do herbu po zmianie w³aciciela. W 1713 r.,
kiedy cesarz nada³ prawa miejskie l¹skiemu Chocianowowi, w herbie i pieczêci
miasta znalaz³o siê god³o herbowe ówczesnych w³acicieli von Stoschów. Gdy w 1723
roku miasto sta³o siê w³asnoci¹ hrabiów von Redernów, z herbu miasta usuniêto
god³o Stoschów, wprowadzono za god³o aktualnych w³acicieli29. W³adze niewielkiego miasteczka Brody, po³o¿onego na pograniczu l¹sko-³u¿yckim, po wykupieniu
go w 1740 r. przez ministra Augusta III, hrabiego Henryka Brühla, zaczê³y pos³ugiwaæ siê pieczêci¹ z herbem nowego w³aciciela. Wczeniej w godle herbowym miasta widnia³y elementy herbów kolejnych w³acicieli (Bibersteinów i Promnitzów)30.
Znamy jednak tak¿e liczne przyk³ady miast, zarówno z terenu l¹ska, jak Ziemi
Lubuskiej i Pomorza, które pos³ugiwa³y siê herbem z god³em dawnych w³acicieli, o
czym wiadczy³y opisane ju¿ herby z god³ami wiêców, Bibersteinów i Promnitzów31.
W herbie nowomarchijskiego Drawna jeszcze w XVIII w., przy zmianie pieczêci, nie
usuniêto fragmentu herbu rodziny Wedelów, chocia¿ miasto nie by³o ju¿ ich w³asnoci¹. Na pieczêci miejskiej Zaboru, u¿ywanej w po³owie XVIII w., widnia³ dalej herb
Sinzendorffów, pomimo i¿ nie byli oni ju¿ w tym czasie w³acicielami32.
Zró¿nicowane podejcie kolejnych w³acicieli do kwestii pieczêci, podobnie jak
herbów miast, wynika³o z braku zainteresowania wiêkszoci z nich zagadnieniem
APP, pieczêæ S³awy na dok. z 1741 r., migiel  cech piekarzy, sygn. A 1114.
Na pieczêci herb Hatzfeldów umieszczono na otoku obok napisu (por. O. H u p p, Die Wappen
und Siegel..., s. 142); H. Saurma opisa³ jeszcze jedn¹ pieczêæ miasta z XVIII w., na której widnia³a jedynie
tarcza czwórdzielna w krzy¿ z tarcz¹ sercow¹, reprezentuj¹ca ju¿ wówczas ksi¹¿¹t von Hatzfeldów (por.
H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 252).
28
W. S t r z y ¿ e w s k i, Chobienia  pieczêcie, herby i dawni w³aciciele, [w:] Gmina Rudna,
Informator, Rudna 1994, s. 3940.
29
Zob. O. H u p p, op. cit., s. 158.
30
APZG, Wielka w³asnoæ ziemska w Brodach i Zasiekach (Pförten  Forst), pieczêæ miejska z
herbem Brühla, lakowa na wielu dokumentach po 1740 r., b. sygn.
31
O pozostawieniu herbu wiêców zadecydowa³, jak siê wydaje, fakt przejêcia wizerunku po³ugryfa z rybim ogonem przez ksi¹¿¹t pomorskich, który zosta³ umieszczony w tzw. Wielkim Herbie Pomorza (por. herb ksiêcia pomorskiego z pocz. XVII w., Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, Hrsg.
H. Appuhn, Dortmund 1994, s. 27), w przypadku herbów z god³ami Bibersteinów i Promnitzów pozostawiono je jedynie w herbach niedu¿ych miast. Nale¿y zgodziæ siê z Huppem, który sugerowa³, i¿ w niektórych miastach pieczêæ z herbem dawnych w³acicieli nie zosta³a zmieniona z prozaicznego powodu 
braku pieniêdzy, tak jak w Czerwieñsku, gdzie now¹ pieczêæ sporz¹dzono dopiero u schy³ku XIX w.
(zob. O. H u p p, op. cit., s. 163164).
32
Pieczêæ Zaboru na dok. z 1792, APZG, Miasto Kargowa, cech m³ynarzy, sygn. 26 D.
26
27
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poprawnoci znaków miejskich. Zjawisko to nie by³o wyj¹tkowe. Podobny brak zainteresowania tym problemem by³ widoczny na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej33.
Zwraca uwagê fakt, i¿ szczególn¹ aktywnoæ w zakresie uaktualnienia herbów miejskich wykazywali ci w³aciciele, którzy po raz pierwszy stali siê posiadaczami miasta
na danym terenie. Tym mo¿na wyt³umaczyæ dodanie w XVI w. herbu Podiebradów w
god³ach Srebrnej Góry i Z³otego Stoku, uzupe³nienie dawnego herbu S³awy wizerunkiem z god³a Barwitzów w XVII w., Sinzendorffów w godle Zaboru i Brühlów w
herbie Brodów w XVIII w.
Odrêbna grupa herbów miejskich, zawieraj¹cych w god³ach herby szlacheckie,
zosta³a ustalona w XIX i XX w. W³adze miejskie chcia³y upamiêtniæ w ten sposób
za³o¿ycieli b¹d dawnych w³acicieli miast. W taki sposób ustalono herb Czerwieñska, w którego godle umieszczono w XIX w. herb za³o¿ycieli i dawnych w³acicieli
von Rothenburgów. Na herbie za³o¿yciela i dawnego w³aciciela Konrada von Sternberga wzorowa³y siê w XIX w. w³adze Torzymia, ustalaj¹c herb miasteczka34. W pañstwie pruskim sprawê fragmentów b¹d ca³ych herbów szlacheckich w herbach
miejskich uregulowano prawnie dopiero w 1909 r.35: zgodnie z tym w³adze miast
zobowi¹zano do uzyskania zgody rodziny na umieszczenie w godle jej herbu.
Wielokrotnie podkrelano ju¿, ¿e znaczny wp³yw na XIX-wieczn¹ i póniejsz¹
heraldykê miejsk¹ badanych ziem wywar³y prace heraldyków niemieckich, opublikowane w ubieg³ym stuleciu. W przypadku miast l¹skich by³y to dzie³a barona Hugona Saurmy, a przede wszystkim znanego niemieckiego ilustratora i rysownika,
równie¿ cytowanego wielokrotnie, Ottona Huppa, który wielokrotnie weryfikowa³ i
poprawia³ b³êdne interpretacje symboliki gode³ u Saurmy, zw³aszcza w odniesieniu
do gode³ z herbami dawnych w³acicieli36. To w³anie Saurma doszukiwa³ siê w wizerunkach wielu gode³ miast l¹skich motywów z herbów szlacheckich37.
33
J. £osowski, badaj¹c pieczêcie miast szlacheckich dawnego województwa lubelskiego wykaza³,
i¿ pomimo ich silnych zwi¹zków z heraldyk¹ szlacheck¹ jedynie jedna trzecia z nich nosi³a herb aktualnych w³acicieli, co wiadczy³o, ¿e nie zale¿a³o im na uczynieniu z nich rodków manifestacji ich nadrzêdnej pozycji w stosunku do posiadanego miasta (por. J. £ o s o w s k i, Pieczêcie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, [w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce, red. P. Dymmel, Lublin
1995, s. 247269).
34
Herb rodziny von Sternbergów przedstawia³ w b³êkitnym polu z³ot¹ gwiazdê nad potrójnym
wzgórzem (Johann Siebmachers Wappenbuch..., s. 52), natomiast herb Torzymia z XIX w. zawiera³ w
b³êkitnym polu trzy z³ote gwiazdy, z których ka¿da umieszczona by³a nad jednym z trzech szczytów wzgórza;
Hupp poda³, i¿ by³y nieznane wczeniejsze ni¿ XIX-wieczne pieczêcie (O. H u p p, op. cit., s. 70 i 71).
35
Edykt cesarski z 12 czerwca 1909 r. (zob. Handwörterbuch der Preussischen Verwaltung, Hrsg.
B. von Bitter, Bd. II, Leipzig 1911, s. 610).
36
H. S a u r m a, Wappenbuch..., passim.
37
Wród kilkunastu herbów, w których god³ach Saurma doszukiwa³ siê motywów z herbów w³acicieli, mo¿na wymieniæ herb Grodkowa, uto¿samiany z herbem pierwszego w³aciciela Mroczka z
Pogorzeli herbu Grzyma³a (por. H. S a u r m a, op. cit., s. 99). Na pieczêciach miasta widnia³ wizerunek
bramy i dwóch wie¿ (pieczêæ Grodkowa na dok. z 1493 r., APWr., Zbiór dokumentów kolegiaty nyskiej,
Rep. 102, sygn. 871), na co zwróci³ uwagê Hupp, zaznaczaj¹c, i¿ herb Grzyma³a zawiera³ w godle trzy
wie¿e (O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 170). Za herb dawnych w³acicieli uzna³ Saurma tak¿e
god³o herbowe Kietrza  jako polski herb Pielgrzym, podobnie w herbie Strzeleczek herb Promnitzów,
chocia¿ jak wspomnia³ Hupp, nie by³a znana najmniejsza wzmianka o tym, ¿e miasteczko je posiada³o
(O. H u p p, op. cit., s. 171).
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Zaprezentowane zestawienie herbów miejskich, zawieraj¹cych w swoich god³ach
wizerunki herbów rycerskich i szlacheckich, wykazuje, ¿e zdecydowana wiêkszoæ
z nich zosta³a nadana b¹d ustalona ju¿ w czasach nowo¿ytnych. Natomiast najstarsze herby o redniowiecznym rodowodzie nale¿a³y do miast nale¿¹cych do potê¿nych wówczas rodów rycerskich, np. wiêców na Pomorzu, Bibersteinów na £u¿ycach, Wedlów w Nowej Marchii czy Rechenbergów na l¹sku.
Przy opracowywaniu pieczêci, a póniej herbów, miast prywatnych wzorowano
siê na pieczêciach miast bêd¹cych w³asnoci¹ panuj¹cych. W miejscach, w których
na wizerunkach napieczêtnych i herbach tych miast widnia³y herby w³adców b¹d
pañstw, w miastach prywatnych umieszczano herby w³acicieli.
Motywy heraldyki rycerskiej i szlacheckiej nale¿a³y, obok wizerunków budowli
miejskich i postaci wiêtych, do najczêstszych zw³aszcza w god³ach ma³ych miast
prywatnych. Stosunkowo du¿a zachowawczoæ cechuje równie¿ pieczêcie i herby
miast38. W³aciciele herbów  w³adze miejskie  chcieli wykazaæ, ¿e ich miejscowoci pochodz¹ z jak najdawniejszych czasów i niechêtnie widzieli wszelkie zmiany, o
ile nie zostali zobligowani ustaw¹, edyktem czy po prostu poleceniem w³aciciela.

ZESTAWIENIE HERBÓW RYCERSKICH W GOD£ACH HERBÓW MIEJSKICH
Nazwa miasta

Herb rycerski

Czas powstania
(najstarsza pieczêæ)

L¥SK i £U¯YCE
Bia³a
Boguszów-Gorce
(dawny herb)
Brody
Brzeg
Brzeg Dolny
Chocianów
Czerwieñsk
Dobromierz
G³ogów
G³ogówek
I³owa
Jedlina Zdrój
Jasieñ
Krapkowice
Krzystkowice

herb rodziny von Proskauów (Prószkowskich)
hrabiowie von Hochbergowie

XVI (1564?)
XVII w.

herb rodziny von Bibersteinów
herb rodziny von Promnitzów
herb hrabiego Henryka Brühla
herb Henryka von Reichenbacha
herb rodziny von Dyhernów
god³o z herbu rodziny von Stoschów
god³o z herbu rodziny von Redernów
herb rodziny von Rothenburgów
herb Zandera von Grunaua
herb Hansa von Loosa
herb wójta dziedzicznego Arnolda
herb rodziny von Promnitzów
(dawny herb) herb barona von Seherr-Thossa
i jego ¿ony Szarloty, z d. hrabianki Pückler
herb rodziny von Bünauów
po³uko³a von Redernów (?)
herb rodziny von Promnitzów

pocz. XVI w.
II po³. XVII w.
po³. XVIII w.
XIV w.
1663
pocz. XVIII w.
po 1722 r.
XIX w.
1643
XVII w.
XIV w.
od 1682 r.
XVIII w.
XVII w.
XIV w.
od 1659 r.

Por. T. K r u s z y ñ s k i, W³aciwoci artystyczne polskich monet i pieczêci od czasu renesansu,
Wiadomoci Numizmatyczno-Archeologiczne 1931/1932, t. XIV, s. 11.
38
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Lena
Micha³ów
Muskau
Nowogrodziec
Pokój
Prószków
Prusice
S³awa
Strupina
Su³ów
Trzebiel
Wodzis³aw l¹ski
Zawidów
¯ary

herb rodziny von Debschützów
herb rodziny von Gruttschreiberów
róg jeleni z herbu Bibersteinów
herb von Rechenbergów
ksi¹¿êta wirtermbersko-oleniccy
herb rodziny Prószkowskich
herb rodziny von Hatzfeldów
god³a z herbów rodzin Rechenbergów
i Barwitzów
herb Odrow¹¿ów (?)
lew z herbu rodziny von Burghausów
herb rodziny von Bibersteinów
po³uró¿a Plancknarów, baronów von Kinsbergów
herb rodziny von Bibersteinów
herby rodzin: von Packów, Dewinów
Bibersteinów i Promnitzów

pocz. XVI w.
1615
XV w.
XV w.
XVIII w.
XIX w.
XVII w.
XVI w.
XVIII w.
XVI w.
XVII w.
XVI w.
XVI w.
XVII w.
XVII w.

POMORZE ZACHODNIE
Chociwel
Dar³owo
Maszewo
Nowogard
£eba
£obez
Po³czyn Zdrój
Sianów
S³awno
S³upsk
Widuchowa

po³uko³a fragment herbu rodziny von Wedlów
herb wiêców
herb hrabiów von Ebersteinów
herb hrabiów von Ebersteinów
herb wiêców (?)
herb rodziny von Borcków
herb rodziny von Manteuffelów
herb wiêców
herb wiêców
herb wiêców (?)
god³o rodziny von Fiddichowów

po³. XIV w.
XIV w.
XVII w.
XVIII w.
II po³. XIV w.
XV w.
XVI w.
XIV w.
po³. XIV w.
XIV w.
XIV w.

NOWA MARCHIA, ZIEMIA LUBUSKA i TORZYMSKA
Cedynia
Drawno
Recz
Torzym

po³uko³a z god³a rodziny von Jagowów
po³uko³a z god³a rodziny von Wedlów
po³uko³a z god³a rodziny von Wedlów
z god³a Konrada von Sternberga

XIV w.
XVI w.
XV w.
XIX w.

Podstawa ustalenia: Schlesisches Wappenbuch von Crispin und Johann Scharffenberg, bearb. v. H. v.
Mosch, Neustadt an der Aisch 1984; Johann Siebmachers Wappenbuch...; J. S i e b m a c h e r, New
Wappenbuch darinnen des H. Rom. Reichs Teutsches Nation hoher Potentaten Fürsten, Herzogen und Adels
Personen auch anderer Standt und Stätte Wappen in der Zahl 3320 beneben ihrer Schilt und Helmkleinoten, Norimberge 1605; B. P a p r o c k i, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. Turowski, Kraków 1858;
Pommersches Wappenbuch, 5 Bde, gez. u. mit Beschreibungen d. Wappen u. histor. Nachweisen versehen J. T. Bagmihl, Stettin 18431855.

Przynale¿noæ pañstwowa i terytorialna miast
Ziemie zachodniopomorskie, l¹skie i po³o¿one nad rodkow¹ Odr¹ by³y przez wieki obszarami nadgranicznymi, o które wielokrotnie walczono i które przechodzi³y z
r¹k do r¹k. Specyfika, wynikaj¹ca z po³o¿enia tych terenów, znalaz³a równie¿ odzwierciedlenie w treci gode³ herbów miast. W porównaniu z innymi ziemiami polskimi,
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na badanym obszarze znacznie czêciej w god³ach herbów miejskich umieszczano
herby w³adców i herby pañstwowe. Zwyczaj przedstawiania w god³ach symboli przynale¿noci terytorialnej i pañstwowej praktykowany by³ natomiast w miastach wielu
krajów niemieckich. W tym rozdrobnionym pañstwie herb w³adcy, w godle miejskim pe³ni³ bowiem funkcjê wa¿nego wyznacznika przynale¿noci pañstwowej.
W Czechach wizerunek herbu w³adcy by³ przede wszystkim znakiem okrelaj¹cym
status miasta królewskiego, w momencie nadania przywileju herbowego39. W europejskiej heraldyce wizerunki herbów w god³ach miejskich analizowano przede wszystkimi w relacji w³aciciel (pan)  miasto40. Na terenach l¹skich, wschodniomarchijskich i pomorskich wizerunki herbów w³adców  królów Czech, ksi¹¿¹t l¹skich,
margrabiów brandenburskich czy ksi¹¿¹t pomorskich  umieszczone w god³ach
miejskich mo¿na by³o identyfikowaæ jako reprezentacjê za³o¿ycieli i w³acicieli w
czasach, gdy ich posiadacze sprawowali faktyczn¹ w³adzê w pañstwach, w których
granicach le¿a³o dane miasto. Wraz z wygasaniem kolejnych dynastii, w Marchii 
askañskiej, w Czechach  Przemylidów i Luksemburgów, Piastów na l¹sku i pomorskich Gryfitów, ich herby rodowe sta³y siê w god³ach miejskich znakami reprezentuj¹cymi przynale¿noæ terytorialn¹ b¹d pañstwow¹.

Od znaku osobistego do herbu terytorialnego
Uto¿samianie dawnych herbów w³adców ze znakami reprezentuj¹cymi przynale¿noæ terytorialn¹ miast nastêpowa³o stopniowo i w ró¿nym czasie, jak wspomniano,
wraz z wygasaniem kolejnych rodów oraz ze zmian¹ przynale¿noci pañstwowej.
Najwczeniej zmiana semantyki herbów dawnych w³adców nast¹pi³a w miastach
marchijskich. Specyfik¹ wizerunków napieczêtnych i ukszta³towanych pod ich wp³ywem herbów miast marchijskich by³o wyj¹tkowo czêste umieszczanie wyobra¿enia
or³a margrabiów brandenburskich41. Intensywna akcja lokacyjna oraz nadania praw
brandenburskich istniej¹cym ju¿ miastom w Nowej Marchii i Ziemi Torzymskiej
znalaz³y odzwierciedlenie w symbolice wizerunków napieczêtnych i herbów. Wizerunek czerwonego or³a askañskiego znalaz³ siê nie tylko w god³ach lokowanych
przez margrabiów miast, np. Gorzowa Wielkopolskiego czy Barlinka, ale tak¿e w
39
W godle herbowym miasta Most z 1411 r. widnia³ lew z rozdwojonym ogonem (por. J. N. C o r i,
F. S i e g e l, Geschichte des königlichen Stadt Brüx, Brüx 1889, s. 455). W Czeskim Brodzie w nadanym w
1437 r. herbie umieszczono w godle dwie tarcze z czeskim lwem i or³em dwug³owym (por. J. È e l a k ov s k y, G. F r i e d r i c h, Privilegia královských mìst èeských 14201526, Praha 1948, nr 113). Wizerunek
czeskiego lwa widnia³ tak¿e w god³ach nadanych w XV w. herbów: Czeskich Budziejowic, Usti nad £ab¹
i Kutnej Hory (por. J. È a r e k, Mìstské znaky v èeských..., s. 112, 396, 216217).
40
J. Louda herby królewskie zaliczy³ do grupy gode³ miejskich, reprezentuj¹cych pana miasta
(zob. J. L o u d a, Znaky evropských mìst, Praha 1995, s. 25), natomiast K. Blaschke, god³a z herbami
w³adców umiejscowi³ w grupie symbolizuj¹cej zale¿noæ miast od w³acicieli (zob. K. B l a s c h k e, Die
Stadtwappen, [w:] Lexikon Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik, Hrsg. H. Göschel,
Leipzig 1985, s. 542).
41
W XIII i XIV w. pieczêcie z wizerunkiem or³a posiada³o oko³o siedemnastu miast nowomarchijskich (zob. F. A. V o s s b e r g, Siegel der Mark...).
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tych, które pod w³adz¹ marchijsk¹ uzyska³y potwierdzenie swego miejskiego charakteru, a wiêc Cedyni, Kostrzyna, Choszczna, widwina, Morynia, Trzciñska i Drezdenka42. mieræ margrabiego Waldemara w 1319 r. i rok póniej Henryka II oznacza³a faktyczne wymarcie dynastii askañskiej. Herby z wizerunkami or³a w god³ach
miejskich przesta³y wiêc reprezentowaæ jedynie w³adców, staj¹c siê znakami informuj¹cymi o przynale¿noci terytorialnej. W ten sposób orze³ marchijski, który wed³ug niemieckich heraldyków by³ pierwotnie god³em nadanym Askañczykom przez
cesarza wraz z tytu³em margrabiego, sta³ siê ponownie herbem reprezentuj¹cym ów
urz¹d oraz Marchiê Brandenbursk¹43. Pocz¹wszy bowiem od czasu, gdy po raz pierwszy znalaz³ siê na pieczêciach margrabiów Ottona I przed 1184 r. i Ottona II w 1202 r.,
przez ich nastêpców u¿ywany by³ zamiast herbu rodzinnego44.
Proces kszta³towania siê herbów miejskich rozpocz¹³ siê w Nowej Marchii,
podobnie jak w innych krajach rodkowoeuropejskich, w po³owie XIV w., a wiêc w
czasach, gdy dynastia askañska wygas³a. Pomimo to na dwóch najstarszych pieczêciach herbowych miast nowomarchijskich, Kostrzyna z 1401 i Gorzowa z 1444 r.,
umieszczono wizerunki or³a45. W przypadku innych miast ich w³adze przez stulecia
pos³ugiwa³y siê sporz¹dzonymi w XIII i XIV w. pieczêciami z or³em. Zachowanie w
herbach miejskich tego god³a wi¹za³o siê z faktem, ¿e kolejni margrabiowie z dynastii Wittelsbachów, Luksemburgów, i w koñcu Hohenzollernowie, z racji posiadanego tytu³u umieszczali tarczê z or³em na swoich pieczêciach jako herb Marchii Brandenburskiej. Zacz¹³ on zatem funkcjonowaæ równie¿ na pieczêciach tych w³adców
jako znak terytorialny. Obrazowe przedstawienie funkcjonowania dawnego herbu
askañskiego jako terytorialnego zawiera³a pieczêæ Chojny, w której widnia³a postaæ
króla z tarczami z or³em w obu rêkach. Zgodnie z dawn¹ nazw¹ miasta  Königsberg,
postaæ króla przedstawia³a Ludwika bawarskiego, od 1323 r. do czasu koronacji na
cesarza margrabiego brandenburskiego46.
Miasta nowomarchijskie stanowi³y wa¿ny element polityki integracyjnej na ziemiach zdobytych
przez margrabiów (zob. J. W a l a c h o w i c z, Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do pocz¹tków XIV
wieku, WarszawaPoznañ 1980, s. 80).
43
P. J. Spener, opisuj¹c or³a brandenburskiego, poda³, i¿ nadany zosta³ wraz z tytu³em margrabiego
do wczeniejszego herbu gab er demselben zu seinem vorigen Wappen (zob. P. J. S p e n e r, Historia
Insignium Illustrium seu Operis Heraldici, Pars Specialis, Lib. 1, Cap. XIII, Francofurti ad Moenum 1717,
s. 78). Równie¿ M. Gritzner wywodzi wizerunek or³a od dawnego herbu urzêdowego (Amtswappen)
margrabiów (zob. M. G r i t z n e r, Landes und Wappenkunde Brandenburgisch-Preussischen Monarchie,
Berlin 1894, s. 22).
44
M. G r i t z n e r, Landes..., s. 22; H. W a l d n e r, Die ältesten Wappenbilder, Eine internationale
Übersicht, Herold-Studien, Berlin 1992, s. 3.
45
Pieczêæ herbowa Kostrzyna, starsza od opisanej z 1423 r. przez Vossberga, a zanim przez Huppa
(zob. F. A. V o s s b e r g, Siegel der Mark..., oraz O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 67), zosta³a
przywieszona do dokumentu z 1401 r. (zob. BLP, P. Br., Rep. 37, Saschendorf U. 19); pieczêci¹ herbow¹
Gorzowa z 1444 r. pos³ugiwa³y siê w³adze przez kilkaset lat (zob. E. K i t t e l, Brandenburgische Siegel
und Wappen, [w:] Festschrift d. Ver. für Gesch. d. Mark Brandenburg zu Feier d. hunderthjhr. Bestehens
1837, Berlin 1937, s. 72, tak¿e APG, dokumenty pergaminowe, sygn. 80).
46
Pieczêci¹ z opisanym wizerunkiem w³adze miasta pos³ugiwa³y siê jeszcze u schy³ku XVII w., o
czym wiadczy odnaleziona przez M. Gumowskiego pieczêæ na dokumencie z 1698 r. (zob. M. G u m ow s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 53). Herb miasta zosta³ ukszta³towany na podstawie wizerunku pieczêci
42

91

Na sporz¹dzanych ju¿ w czasach nowo¿ytnych, zw³aszcza po wojnie trzydziestoletniej, pieczêciach herbowych wizerunek or³a brandenburskiego w god³ach symbolizowa³ wy³¹cznie przynale¿noæ pañstwow¹47. Po utworzeniu Królestwa Pruskiego i przyjêciu jako jego herbu czarnego ukoronowanego or³a, wizerunki czerwonych or³ów marchijskich w god³ach miejskich ponownie sta³y siê wyznacznikami
przynale¿noci terytorialnej. Dlatego te¿ w³adze miast marchijskich zaczê³y umieszczaæ w XVIII w. ponad tarcz¹ wizerunki czarnych or³ów królewskich, stanowi¹cych dodatkow¹ informacjê o przynale¿noci pañstwowej.
Zmiany w podzia³ach terytorialnych l¹ska do po³. XIV w. dokonywa³y siê w
czasach, gdy herby miejskie wystêpowa³y sporadycznie, procesy te znajdowa³y wiêc
odzwierciedlenie w wizerunkach napieczêtnych. Jest to jednak o tyle istotne, ¿e wiêkszoæ wizerunków, pocz¹wszy od po³. XIV w., podlega³a procesowi heraldyzacji, staj¹c siê god³ami herbowymi.
Najstarsze god³o Piastów l¹skich  pó³ksiê¿yc z krzy¿em  umieszczono na
pieczêci Olenicy w XIII w., a wiêc w czasach, gdy miasto wchodzi³o w sk³ad ksiêstwa wroc³awskiego i w 1255 r. otrzyma³o przywilej lokacyjny od ksiêcia Henryka III
Bia³ego48. W I po³. XIV w., czyli w okresie, gdy Olenica by³a stolic¹ odrêbnego ksiêstwa, zosta³a sprawiona nowa pieczêæ, na której zamiast pó³ksiê¿yca i or³a znalaz³ siê
wizerunek or³a w. Jana Ewangelisty. Po przeniesieniu w pole herbowe sta³ siê on
jedynym god³em Olenicy49. Or³y, a wiêc czarny ze srebrn¹ przepask¹  dolnol¹ski
 i z³oty górnol¹ski widnia³y w god³ach wielu miast. Pieczêciami i herbami z wizerunkiem or³a dolnol¹skiego jako g³ównym b¹d jednym z elementów god³a pos³ugiwa³o siê od XIII do XVIII w. ponad trzydzieci miast, natomiast motywem or³a górnol¹skiego  siedemnacie50. Sposób przedstawiania or³ów na trójk¹tnych, gotyckich tarczach ukszta³towa³ siê na wzór tarcz herbowych, widniej¹cych na pieczêciach ksi¹¿êcych51. Najpóniej ukszta³towane god³o  szachownica, pojawi³a siê tylsekretnej z pocz. XIV w. jedynie z popiersiem króla, przedstawionym po raz pierwszy na tarczy herbowej
na pieczêci z pocz. XVIII w.).
47
Nowe pieczêcie w II po³. XVII w. sprawi³y miêdzy innymi w³adze: Cedyni, Drezdenka, Morynia,
Myliborza i Lipian.
48
Najstarsza pieczêæ Olenicy, zachowana na dokumencie z 1310 r., przedstawia³a w polu gotyckiej tarczy wizerunki or³a i nad nim pó³ksiê¿yc z krzy¿em, wielokrotnie opisywana ze wzglêdu na nietypowe rozmieszczenie gode³ Piastów, wystawca bowiem dokumentu lokacyjnego Henryk III na swoich
pieczêciach pos³ugiwa³ siê wizerunkiem or³a z pó³ksiê¿ycem umieszczonym na piersi (zob. Z. P i e c h,
Ikonografia pieczêci Piastów, Kraków 1993, s. 222223), egzemplarz przechowywany w archiwum wroc³awskim, APWr., Zbiór dok. perg. klaszt. prem. w. Wincentego we Wroc³awiu, Rep. 67, sygn. 143.
49
Na pieczêci z or³em na dokumencie z 1472 r., w odró¿nieniu od najstarszej pieczêci, wizerunek
zosta³ umieszczony nie na tarczy, lecz bezporednio w polu (APWr., Zbiór dok. klasztoru w. Macieja we
Wroc³awiu, Rep. 66, sygn. 634). Na wszystkich póniejszych pieczêciach widnia³ wizerunek or³a.
50
Zob. E. K o  c i k, Motyw or³a piastowskiego w heraldyce miast l¹skich (XIIIXVI), Sobótka,
t. XXIX, 1974, nr 2, s. 157176; P. K n ö t e l, Die Städtewappen Oberschlesiens.
51
Gotyckie tarcze z or³ami widnia³y na XIII- i XIV-wiecznych pieczêciach Krosna Odrzañskiego,
Ziêbic, ¯agania, Szprotawy, Opola, Góry i Bytomia; wizerunki tarcz na pieczêciach wymienionych miast
odpowiadaj¹ widniej¹cym na ksi¹¿êcych, pocz¹wszy od Henryka III Bia³ego. Z. Piech przedstawi³ ponad
trzydzieci wizerunków takich pieczêci ksi¹¿¹t l¹skich (zob. Z. P i e c h, Ikonografia pieczêci Piastów...,
Katalog pieczêci, s. 220251). Ten typ tarczy z wizerunkami gode³ w³adców doæ powszechnie wystêpowa³ nie tylko w Wielkopolsce, ale tak¿e w Marchii Brandenburskiej.
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ko raz, na osobnej tarczy obok dawnego herbu Jawora, dopiero u schy³ku XVI w.
Pod koniec nastêpnego stulecia wizerunek szachownicy umieszczono na dwudzielnej tarczy wraz z dawnym god³em miasta  w. Marcinem52.
Pojawienie siê or³a l¹skiego w wizerunkach napieczêtnych zwi¹zane by³o,
podobnie jak w przypadku miast marchijskich, z akcj¹ lokacyjn¹, prowadzon¹ w XIII
wieku przez Piastów l¹skich. Ksi¹¿êcy herb na najstarszych l¹skich pieczêciach
miejskich z XIII i XIV w. symbolizowa³ realnego za³o¿yciela i w³aciciela. Pieczêæ, na
której oprócz motywów architektury znajdowa³ siê herb ksi¹¿êcy, przywieszona do
dokumentu informowa³a o prawnym statusie miasta. Barwy  wraz z ukszta³towaniem siê herbów miejskich, u³atwia³y zidentyfikowanie widniej¹cego w godle herbu
w³aciciela.
Zmiana semantyki wizerunków, reprezentuj¹cych pierwotnie w god³ach miejskich Piastów l¹skich, nastêpowa³a dwustopniowo. Po pierwsze, tarcza z or³em w
godle herbowym miasta, po³o¿onego w granicach jednego z ksiêstw, by³a znakiem
osobistym reprezentuj¹cym w³adcê i jednoczenie funkcjonowa³a jako herb ksiêstwa, informuj¹c o przynale¿noci miasta. Po drugie, sk³adanie przez ksi¹¿¹t l¹skich od 1327 r. ho³dów lennych królom czeskim nada³o wizerunkowi or³a na pieczêciach miejskich funkcji znaku terytorialnego. Czarny orze³ z przepask¹, pocz¹wszy
od XV w., umieszczany na pieczêciach królów czeskich, traktowany by³ jako herb
ca³ej prowincji. Równie¿ po 1526 r., wraz z objêciem Korony Czeskiej i l¹ska przez
Habsburgów, wizerunki or³a w god³ach miejskich reprezentowa³y ich przynale¿noæ53.
Funkcjonowanie wizerunków or³ów dolnol¹skich, jako znaków reprezentuj¹cych przynale¿noæ miast do poszczególnych ksiêstw pomimo ich wielokrotnych
podzia³ów, wynika³o z faktu, i¿ w³adaj¹cy nimi potomkowie Henryka Pobo¿nego pos³ugiwali siê tarcz¹ z or³em jako herbem rodowym. Gdy miasto w wyniku podzia³u
znalaz³o siê w granicach innego b¹d nowego ksiêstwa, nie by³o potrzeby dokonywania zmian w dotychczasowym wizerunku napieczêtnym i godle, herbem w³adcy
pozostawa³ bowiem równie¿ orze³. W okresie kszta³towania siê herbów miejskich
god³em z or³em pieczêtowali siê zarówno Piastowie g³ogowsko-¿agañscy, jak i oleniccy oraz ziêbiccy, a wczeniej równie¿ wroc³awscy54. Podobnie wizerunek z³otego or³a widnia³ w god³ach: Piastów górnol¹skich, ksi¹¿¹t opolsko-raciborskich, bytomskich i cieszyñsko-owiêcimskich55.
Herby Piastów l¹skich, widniej¹ce na wizerunkach napieczêtnych, reprezentowa³y zarówno w³adców, jak i ksiêstwo do czasu, gdy ziemiami tymi w³adali jedynie
przedstawiciele tej dynastii. Pocz¹wszy od XIV w., kolejne ziemie l¹skie zaczêli przej52
Jeszcze na pieczêci herbowej Jawora z 1686 r., opublikowanej przez M. Haisiga, widnia³y dwie
tarcze (zob. M. H a i s i g, Herb miasta Jawora w wietle dokumentacji historycznej, Jawor 1987, s. 310),
natomiast na jednym z witra¿y w jaworskim kociele Pokoju zosta³a umieszczona dwudzielna w s³up
tarcza, w której polach widnia³y obok siebie szachownica i w. Marcin.
53
M. Kaganiec podaje przyk³ad funkcjonowania wizerunku or³a z przepask¹ jako herbu prowincji
w wizerunkach napieczêtnych starostów l¹skich, mianowanych przez cesarza (zob. M. K a g a n i e c,
Heraldyka Piastów l¹skich 11461707, Katowice 1992, s. 40).
54
Szczegó³ow¹ analizê kszta³towania siê herbów z wizerunkiem or³a i pos³ugiwania siê nimi przez
ksi¹¿¹t dolno- i górnol¹skich przedstawi³a w latach dziewiêædziesi¹tych M. Kaganiec (op. cit., s. 2547).
55
Ibidem, s. 4244.
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mowaæ w³adcy nie wywodz¹cy siê z tej dynastii. Pierwszym ksiêstwem niepiastowskim by³o terytorium nysko-otmuchowskie, od 1304 r. znajduj¹ce siê we w³adaniu
biskupów wroc³awskich56. Utworzenie dóbr biskupich znalaz³o odzwierciedlenie w
zmienionych wizerunkach napieczêtnych Nysy, na których motywy architektoniczne zast¹pi³y wizerunek w. Jana Chrzciciela i tarcze z herbem biskupstwa wroc³awskiego57. Ukszta³towany na podstawie wizerunku napieczêtnego herb Nysy mia³ trzy
ró¿ne wersje. Na XVI-wiecznej mapie l¹ska Helwiga widnia³a jako herb miejski tarcza, zawieraj¹ca w czerwonym polu szeæ srebrnych lilii w uk³adzie 3.2.1. Fryderyk Luca w XVII-wiecznym dziele o l¹sku poda³, i¿ herb przedstawia³ trzy ¿ó³te
lilie58. W XVIII w. jako herb przyjêto ca³y wizerunek napieczêtny ze w. Janem i
dwiema tarczami z liliami59. Wizerunki widniej¹ce w herbach Nysy, a zw³aszcza lilie,
funkcjonowa³y jako znaki reprezentuj¹ce przynale¿noæ terytorialn¹ oraz w³acicieli
miasta, podobnie jak orze³ l¹ski w herbach innych miast. Specyficzn¹ cech¹ herbów miast, wchodz¹cych w sk³ad ksiêstwa biskupiego, by³ brak wizerunków or³ów
l¹skich w god³ach. Ju¿ w czasach, gdy Paczków nale¿a³ do biskupów, zmieniono
jego dotychczasowy herb. Fakt zastanawiaj¹cy, gdy¿ najstarsza pieczêæ przedstawia³a w dwudzielnym polu po³uor³a l¹skiego i szeæ lilii, symbolizuj¹cych biskupa wroc³awskiego Tomasza, który nada³ miastu przywilej lokacyjny w 1254 r. Na nowej
pieczêci z XIV w. znalaz³ siê orze³  atrybut w. Jana Ewangelisty, który sta³ siê póniejszym god³em herbowym, przedstawianym od XVI w. na tarczy60. W god³ach herbowych innych miast, nale¿¹cych do biskupów wroc³awskich, a wiêc G³ucho³azów, Grodkowa i Otmuchowa, widnia³y tak¿e wizerunki o tematyce nie zwi¹zanej z symbolik¹
piastowsk¹.
W miarê wygasania kolejnych linii Piastów l¹skich pojawi³y siê, w wyniku nowych nadañ, nastêpne po terytorium nysko-otmuchowskim ksiêstwa niepiastowskie.
W ten sposób zosta³ z³amany dotychczasowy zwyczaj podzia³ów l¹ska na podstawie
wiêzi pokrewieñstwa, czyli miêdzy Piastami. Wraz ze wzrostem zale¿noci od Korony Czeskiej czêæ ziem l¹skich znalaz³a siê w tzw. dziedzicznych ksiêstwach Korony, bezporednio podleg³ych królom czeskim61. W nowych warunkach wizerunki
or³ów l¹skich i innych motywów, pochodz¹cych z herbów Piastów, w god³ach miej56
K. O r z e c h o w s k i, Terytorialne podzia³y na l¹sku, wiek XIV i XV, Kwartalnik Opolski,
t. XVII, 1971, nr 4, s. 85.
57
Postaæ w. Jana umieszczono po raz pierwszy na pieczêci z pocz. XIV w. (zob. M. G u m o w s k i,
Najstarsze pieczêcie..., s. 159), natomiast na pieczêci z pocz. XVI w. po bokach wiêtego znajdowa³y siê
tarcze z herbem biskupstwa wroc³awskiego (zob. APWr., Zbiór dokumentów kolegiaty nyskiej, Rep.
102, pieczêcie z wizerunkiem w. Jana i tarczy herbowej na dok. z 1508 r., sygn. Coll z. N. 1240).
58
Miasto u¿ywa wielkiej pieczêci z trzema ¿ó³tymi liliami (t³um. W. S.), por. F. L u c a, Schlesiens
curiose Denckwürdigkeiten oder volkommene Chronica von Ober- und Nieder-Schlesien welche in Sieben
Haupt Theilen vorstellet..., Frankfurt am Mayn 1689, s. 780.
59
Nysa ma jako herb Jana Chrzciciela z Barankiem, po dwóch stronach [wiêtego  uwaga W. S.]
tarcza z trzema liliami [t³um. z niem. W. S.], por. F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. III, Brieg 1784,
s. 279.
60
Pieczêæ Paczkowa z wizerunkiem or³a przywieszona do dokumentu z 1415 r. (APWr., Rep. 84,
Kl. Henr. 156).
61
K. O r z e c h o w s k i, Terytorialne podzia³y..., s. 89.
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skich sta³y siê wiêc znakami reprezentuj¹cymi wy³¹cznie przynale¿noæ terytorialn¹
miast. W XIV w., tworz¹c na l¹sku ksiêstwa dziedziczne, królowie czescy nie d¹¿yli
do bezporedniej w³adzy na tych terenach czy ich konsolidacji z ziemiami Korony.
Oddawano je w lenno Piastom l¹skim. W tym okresie zatem nie dokona³y siê zmiany w wizerunkach pieczêci miejskich, pomimo bowiem formalnej zale¿noci od Czech
ksiêstwami w³adali nadal Piastowie, których herby widnia³y ju¿ wczeniej na pieczêciach.
Odmienn¹ politykê prowadzi³ Jerzy z Podiebradów. Uzyska³ jako lenno w 1453 r.
Ziêbice, Z¹bkowice i K³odzko, chc¹c podporz¹dkowaæ sobie jak najwiêksze tereny.
Ju¿ jako król Czech pos³ugiwa³ siê pieczêci¹ herbow¹ z wizerunkiem l¹skiego or³a
z przepask¹ obok herbów innych ziem Korony. Ziemie te nie zosta³y przez Jerzego,
jako króla czeskiego, uznane za ksiêstwa dziedziczne Korony, lecz przekazane jego
synom, którzy stali siê ksi¹¿etami l¹skimi i hrabiami K³odzka62. Podiebradowicze,
rz¹dz¹cy w ksiêstwie ziêbickim, zachowali w miastach posiadaj¹cych ju¿ herby oraz
na pieczêciach dawne wyobra¿enia, o czym wiadczy pieczêæ Ziêbic z XV w., zawieraj¹ca m.in. tarczê z or³em l¹skim. Dopiero prawie sto lat póniej zamiast wizerunku or³a umieszczono w polu herbowym inicja³ M, od niemieckiej nazwy miasta
Münsterberg63. W nowych herbach, nadanych Srebrnej Górze i Z³otemu Stokowi,
wykorzystano wizerunki z herbu ksiêstwa ziêbickiego i rodowego Podiebradów.
W 1491 r. ksi¹¿ê Henryk Starszy nada³ herb Z³otemu Stokowi, w którego godle na
tarczy dwudzielnej w s³up widnia³y dwa po³uor³y: czarny i czerwony ze srebn¹ przepask¹, a wiêc herb ksiêstwa, na piersi or³ów umieszczono ma³¹ czwórdzieln¹ tarczê
z herbem hrabstwa k³odzkiego w polach 1. i 4. oraz rodowym Podiebradów w polach
2. i 3.64 W 1540 r. równie¿ Srebrna Góra uzyska³a herb, przedstawiaj¹cy na tarczy
dwudzielnej w pas w polu górnym dwa po³uor³y ziêbickie, a w dolnym herb Podiebradów65. W obu herbach orze³, wywodz¹cy siê jeszcze z czasów piastowskich, reprezentowa³ przynale¿noæ terytorialn¹ miast. Nastêpni w³aciciele obu wymienionych miast od 1581 r., ksi¹¿êta von Rosenbergowie, udostojnili herby poprzez dodanie
do klejnotów wizerunku ró¿y oraz wprowadzenie w 1592 r. w godle Z³otego Stoku liter
P (Peter) i W (Wock von Rosenberg), pozostawiaj¹c wizerunki or³ów66. Mo¿na
zatem uznaæ, ¿e w tym okresie or³y pe³ni³y funkcjê jedynie znaków terytorialnych.
Ibidem, s. 104.
Pieczêæ z XV w. znana z opisu u Huppa (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 138),
natomiast herb z inicja³em M przedstawi³ Helwig na mapie l¹ska i powtórzy³ J. Siebmacher w swoim
herbarzu z pocz. XVII w. (zob. Johann Siebmachers Wappenbuch..., Tabl. 222, s. 242).
64
Orygina³ dokumentu herbowego nie by³ znany ju¿ Heneliuszowi, natomiast Zimmermann poda³
jedynie, i¿ w 1491 r. miasto uzyska³o prawo do herbu (das Recht ein Wappen) i jarmarków (zob.
F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. I, Brieg 1783, s. 750, oraz opis herbu s. 79); równie¿ Hupp
korzysta³ z póniejszego odpisu, a ówczesna rada miejska nie zna³a okolicznoci, w których miasto
otrzyma³o nadanie (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 143).
65
Pocz¹tkowo miasteczko posiada³o w herbie po³uor³a i trzy belki (Anfangs hat dis Städlein in
seinem Wappen gefuhret einen halben Adler und drey Balcken)  por. N. H e n e l i i, Silesiographia
Renovata, WratislaviaeLipsiae 1704, s. 513; podobnie zosta³ opisany herb przez póniejszych autorów.
66
W 1581 Srebrn¹ Górê i Z³oty Stok kupi³ Wilhelm Ursin von Rosenberg-Krumau. Ksi¹¿ê Piotr
Ursin jako zarz¹dzaj¹cy maj¹tkiem, 14 sierpnia 1592 r. potwierdzi³ i udostojni³ herb swiomi imionami
62
63
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Politykê bezporedniego podporz¹dkowania jak najwiêkszych obszarów prowadzi³ król wêgierski Maciej Korwin. Pod koniec swego panowania zgromadzi³ ok.
piêtnacie ksiêstw l¹skich. Przejêcie przez Korwina miast po³o¿onych na ich terenie nie znalaz³o odzwierciedlenia w treci gode³ herbowych i napieczêtnych, dalej
bowiem widnia³y w nich wizerunki or³ów l¹skich. Wyj¹tkiem by³ G³ogów, który
mia³ byæ g³ównym miastem ziem l¹skich przekazanych w 1490 r. synowi króla Janowi. W 1490 r. Maciej Korwin wyda³ przywilej dla G³ogowa, na którego mocy nadano
miastu nowy herb, przedstawiaj¹cy w godle kruka siedz¹cego na ga³¹zce, a wiêc
motyw z herbu w³adcy67. Nowy herb G³ogowa reprezentowa³ w³adzê Jana zaledwie
trzy lata, gdy¿ w 1493 r. obj¹³ ksiêstwo g³ogowskie Jan Olbracht. Formalnie kwestiê
pieczêci i herbu uporz¹dkowa³ jednak dopiero kolejny ksi¹¿ê g³ogowski  Zygmunt
Jagielloñczyk. W 1504 r. zaleci³, aby miasto pos³ugiwa³o siê dawn¹ pieczêci¹ i herbem z Madonn¹68.
W wyniku wojny o sukcesjê po zmar³ym w 1476 r. ksiêciu g³ogowskim Henryku XI
margrabiowie brandenburscy w 1482 r. przejêli czêæ ziem ksiêstwa, z miastami
Krosnem Odrzañskim, Sulechowem, Bobrowicami i Lubskiem, staj¹c siê lennikami
króla czeskiego z utworzonego ksiêstwa kronieñskiego. Na pieczêciach Krosna i
Sulechowa widnia³y tarcze z czarnym or³em l¹skim, pomimo zmiany w³adców.
Margrabiowie nie usunêli wizerunku or³a z god³a Krosna, które sta³o siê stolic¹ ksiêstwa, sami natomiast umiecili jego wizerunek na swoich pieczêciach. Po raz pierwszy zosta³ umieszczony na dwóch pieczêciach: Jana z Kostrzyna z 1543 r. oraz Joachima II z 1558 r. 69 Zachowanie wizerunku or³a dolnol¹skiego w godle Krosna, funkcjonuj¹cego od 1482 r. jako znaku terytorialnego  herbu ksiêstwa kronieñskiego,
oraz umieszczenie go na pieczêciach margrabiów, a na pocz¹tku XVIII w. tak¿e w
herbie Królestwa Pruskiego, nale¿y uznaæ za rodzaj manifestacji heraldycznej, symbolizuj¹cej pretensje Hohenzollernów do pozosta³ych ziem l¹ska70. Same w³adze
miejskie pos³ugiwa³y siê herbem z or³em l¹skim do XIX w. Od tego czasu w polu
herbowym zamiast or³a umieszczano w niektórych przedstawieniach herbu or³a brandenburskiego. Ponownie powrócono do dawnego god³a na pocz¹tku XX w.71
Tytu³ ksiêcia l¹skiego uzyska³ na pocz. XVI w. inny Hohenzollern  Jerzy z linii
ansbachskiej, który odkupi³ od rodziny Schellenbergów ksiêstwo karniowskie, a po
mierci ostatniego Piasta opolskiego Jan II  przej¹³ po nim w 1532 r. ksiêstwo opolskie. Przedstawiciele tej linii Hohenzollernów w czasie swoich rz¹dów na l¹sku
chrzestnymi i czerwon¹ ró¿¹ (das Wappen mit seinem Tauff Nahmen und einer roten Rosen verbessert), por. N. H e n e l i i, op. cit., s. 442.
67
Orygina³ dokumentu nie zachowa³ siê (?), chocia¿ w XIX w. posiada³y go jeszcze w³adze miejskie, Hupp cytowa³ bowiem jego fragment korzystaj¹c z orygina³u (zob. O. H u p p, op. cit., s. 151).
68
Zob. F. M i n s b e r g, Geschichte der Stadt und Festung Glogau, Glogau 1853, Bd. I, s. 268.
69
M. G r i t z n e r, Landes und Wappenkunde Brandenburgisch-Preussischen Monarchie, Berlin
1894, s. 147.
70
Herb ksiêstwa kronieñskiego jako odrêbnej jednostki terytorialnej widnia³ w tzw. Wielkim herbie Królestwa Pruskiego z 1900 r. w polu 19. a¿ do abdykacji cesarza w 1918 r. (zob. M. G r i t z n e r, op.
cit., s. 147).
71
Na ok³adce kroniki kronieñskiej z XIX w. umieszczony zosta³ herb z or³em brandenburskim
(zob. C. O b s t f e l d e r, Chronik der Stadt Crossen, Crossen a/O 1895).
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równie¿ nie zmieniali dawnych herbów miast, natomiast starali siê zaakcentowaæ
swoj¹ w³adzê w nowo nadawanych. Czarny orli szpon z herbu Jerzego Hohenzollerna przeniesiono do klejnotu herbu nadanego Miasteczku l¹skiemu w 1561 r. W rok
póniej Tarnowskie Góry uzyska³y, równie¿ od Jerzego, nowy herb, w którego godle umieszczono w srebrnym polu wizerunek czarnego po³uor³a reprezentuj¹cego
Hohenzollerna72.
Przejêcie ksiêstwa l¹skiego przez w³adców niepiastowskich nie powodowa³o z
regu³y wiêkszych zmian w dotychczasowej symbolice gode³ herbowych miast znajduj¹cych siê w granicach tych ziem. Zosta³y zachowane wizerunki or³ów i innych
elementów pochodz¹ce z herbów Piastów l¹skich. Nowi w³adcy wraz z ziemi¹ uzyskiwali tytu³y ksi¹¿¹t l¹skich, co odzwierciedla³o w ich osobistych herbach umieszczenie w godle wizerunku reprezentuj¹cego ksiêstwo. Wizerunki czarnych or³ów
z przepask¹ umiecili w god³ach zarówno Podiebradowicze w XVI w., jak i inne rodziny, w³adaj¹ce którym z ksiêstw l¹skich, m.in. Lobkowiczowie, Lichtensteinowie i Auersbergowie73. Zgodnie ze zwyczajem heraldycznym uzyskanie nowych dóbr,
a tak¿e lenn, by³o zaznaczane w godle herbu rodzinnego przez dodanie nowego wizerunku. W zwi¹zku z tym orze³ l¹ski w god³ach traktowany by³ ju¿ wy³¹cznie jako
znak reprezentuj¹cy terytorium. W konsekwencji nie by³o potrzeby dokonania zmian
w god³ach herbów miejskich, w których widnia³y wizerunki or³ów, takich samych
jak w god³ach nowych niepiastowskich w³acicieli. O tym, ¿e nowi ksi¹¿êta l¹scy
traktowali wizerunki przejête z herbów Piastów jako znaki okrelaj¹ce przynale¿noæ terytorialn¹ miast, wiadcz¹ opisane god³a herbowe Z³otego Stoku i Srebrnej
Góry.
Do 1675 r., a wiêc do mierci ksiêcia Jerzego Wilhelma  ostatniego Piasta l¹skiego  istnia³ swoisty dualizm w symbolicznej reprezentacji wizerunków or³a dolnol¹skiego i szachownicy brzesko-legnickiej, z jednej strony bowiem funkcjonowa³y w herbach miejskich ksiêstwa legnicko-brzeskiego jako znaki osobiste w³adcy, z
drugiej  w innych god³ach miast, po³o¿onych w ksiêstwach ju¿ niepiastowskich,
symbolizowa³y jedynie ich przynale¿noæ terytorialn¹, podobnie jak w herbach królów
czeskich. Orze³ górnol¹ski jeszcze za panowania ksiêcia opolskiego Jana II zosta³
zapisany w testamencie stanom ksiêstwa jako pami¹tka po Piastach, a wiêc jego wizerunki w god³ach miast, oprócz informacji o przynale¿noci terytorialnej, mia³y
przypominaæ ksi¹¿¹t jako dawnych w³acicieli74.
Po mierci ostatniego Piasta l¹skiego herby ksi¹¿at sta³y siê wy³¹cznie znakami reprezentuj¹cymi przynale¿noæ terytorialn¹ miast. Przy tym czarny orze³ ze srebrn¹ przepask¹ funkcjonowa³ jako herb ca³ego l¹ska, natomiast z³oty orze³ oraz
szachownica reprezentowa³y jedynie przynale¿noæ do okrelonej czêci prowincji
72

F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. II, Brieg 1783, s. 223.
W wielopolowych herbach ksi¹¿êcych wszystkich wymienionych rodzin umieszczono or³a dolnol¹skiego. Wizerunki herbów ksi¹¿êcych Lobkowiców, Auersbergów i Lichtensteinów z or³ami l¹skimi by³y opublikowane wielokrotnie w ró¿nych herbarzach (zob. m.in. Der Durchlauchtigen Welt zum
vierzehendenmal neu vermehrter und verbesserter Gechichts-Geschlechts und Wappen Calender auf das
Jahr 1736, Nürnberg 1736, Tafl. LXIX, LXXXII, LXXII).
74
M. K a g a n i e c, Heraldyka Piastów..., s. 45.
73
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l¹skiej, zarówno w czasach Habsburgów, jak i po zajêciu tych ziem przez króla pruskiego. Jeszcze w 1868 r. król pruski nada³ herb Królewskiej Hucie, w którego godle
znalaz³ siê wizerunek czarnego po³uor³a ze srebrn¹ przepask¹ jako znak po³o¿enia
miasta w granicach l¹ska, zamiast proponowanego przez w³adze miejskie or³a z³otego75. Brak odniesienia do herbu aktualnego w³adcy czy prowincji by³ przyczyn¹
zapocz¹tkowanych ju¿ w XVIII w. zmian, zw³aszcza w god³ach mniejszych miast.
Orze³ l¹ski by³ zastêpowany wizerunkiem or³a pruskiego76.
Proces przekszta³cania dawnego herbu w³adcy w znak reprezentuj¹cy przynale¿noæ terytorialn¹ zarysowa³ siê równie¿ w ewolucji gode³ miast pomorskich. Wizerunek gryfa, pocz¹wszy od XIII w. dziedzicznego god³a ksi¹¿¹t pomorskich, umieszczano na najstarszych pieczêciach miejskich z XIII i XIV w. jako znak reprezentuj¹cy za³o¿ycieli i w³acicieli miast. Podobnie jak orze³ na l¹sku, tak gryf na Pomorzu
funkcjonowa³ zarówno jako herb rodowy, jak i terytorialny. Widniej¹cy w polu herbowym gryf, mimo podzia³ów ksiêstw pomorskich, by³ znakiem reprezentuj¹cym
wszystkich Gryfitów77. Wraz z kolejnymi podzia³ami terytorialnymi ziem pomorskich,
w³adaj¹cy poszczególnymi ksiêstwami Gryfici zaczêli jednak siê pos³ugiwaæ wizerunkami gryfów o ró¿nych barwach78. Ksi¹¿êta przejmowali tak¿e herby po dotychczasowych w³acicielach ziem przy³¹czonych do swoich ksiêstw, tak jak w przypadku hrabiów z Choækowa, których dobra i herb przejêli po 1357 r.79 Na pieczêci ksiêcia Eryka II po raz pierwszy znalaz³ siê wizerunek wielopolowego (piêciopolowego)
herbu z god³ami przejêtych terenów. Dopiero jednak reforma herbowa, przeprowadzona na prze³omie XV i XVI w. przez ksiêcia Bogus³awa X, pozwoli³a ostatecznie
75

P. K n ö t e l, Die Städtewappen Oberschlesiens..., s. 17.
Dopiero u schy³ku XIX w. po opublikowaniu pracy O. Huppa w wiêkszoci przyjêto jego propozycje herbów, w których zosta³y umieszczone or³y górnol¹skie. W czêci l¹ska przy³¹czonego po I wojnie
do Polski same w³adze miast przygotowywa³y nowe wizerunki herbów, jak np. Chorzowa z or³em górnol¹skim (zob. M. G u m o w s k i, Herby i pieczêcie miejscowoci województwa l¹skiego, Katowice 1939).
77
L. B i e w e r, 800 Jahre pommerscher Greif, Herold N.F., 1995, Bd. XIV, H. 910, s. 251.
O ile heraldycy zgodni s¹ co do wspólnego god³a  gryfa, to na temat barw herbów kolejnych ksi¹¿¹t
pomorskich istniej¹ znaczne rozbie¿noci. O. Hupp stwierdzi³ wprost, cytuj¹c wczeniejszych badaczy,
i¿ w przypadku ¿adnego herbu rodowego ksi¹¿¹t nie ma tylu w¹tpliwoci, co w odniesieniu do barw
pomorskich (por. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 102).
78
P. J. Spener wymieni³ cztery herby z gryfami  czarnego, ksiêstwa kaszubskiego, czerwonego
ukoronowanego  szczeciñskiego, czerwonego  pomorskiego (s³upskiego) i czerwono-zielonego  s³awieñskiego (por. P. J. S p e n e r, Operis heraldici, pars specialis..., Lib. I, Cap. XIII, s. 83); natomiast
M. Gritzner uwa¿a³, i¿ do 1465 pos³ugiwano siê jedynie dwoma herbami z gryfami czarnym dla ksiêstwa
wo³ogoskiego i czerwonym ukoronowanym dla ksiêstwa szczeciñskiego (zob. M. G r i t z n e r, Landes...,
s. 82); A. Heymowski, opisuj¹c polskie herby w XV-wiecznym Codex Bergshammar, wymieni³ herby z
wizerunkami gryfów, reprezentuj¹ce ksiêstwa: szczeciñskie  w srebrnym czerwony gryf, bardzkie  w
z³otym czarny oraz w z³otym czerwony, wo³ogoskie  w z³otym czerwony, ziemi tolêzkiej póniej ksiêstwa Wenden  w z³otym szeciodzielny w pasy czerwono-zielone (zob. A. H e y m o w s k i, Herby polskie
w sztokholmskim Codex Bershammar, Studia ród³oznawcze, t. XII, 1967, s. 7679).
79
A. P a d b e r g, Die ländische Verfassung in der Provinz Pommern, Stettin 1861, s. 221. Wczeniej
w 1325 r. ksi¹¿ê wo³ogoski Warcis³aw IV przej¹³ ksiêstwo rugijskie, Gryfici zmienili herb przejêty po
dawnej miejscowej dynastii (zob. G. B r z u s t o w i c z, Heraldyka ksi¹¿¹t zachodniopomorskich /XIII
XVII wiek/, PZP, t. VI /XXXV/, 1991, z. 2, s. 114); ksi¹¿êta wo³ogosko-s³upscy przejêli herb po wymar³ej
rodzinie wiêców  po³ugryfa z rybim ogonem.
76

98

ustaliæ herby poszczególnych ksiêstw i ziem. Ksi¹¿ê ten, po zjednoczeniu pod swoim ber³em wszystkim ziem pomorskich, ustali³ krótko po 1500 r. dziewiêciopolowy
tzw. wielki herb Ksiêstwa Pomorskiego80. Umieszczone w kolejnych polach herby
reprezentowa³y poszczególne ziemie, którymi w³ada³81. Za jego czasów ukszta³towa³y siê ostateczne wizerunki i barwy herbów ksiêstw: wo³ogoskiego, szczeciñskiego,
kaszubskiego, bardzkiego i uznamskiego.
Ostateczne ukszta³towanie herbów ksiêstw i ziem pomorskich na pocz. XVI w.
spowodowa³o, i¿ widniej¹ce w god³ach miejskich elementy z herbów ksi¹¿êcych sta³y siê równie¿ znakami reprezentuj¹cymi przynale¿noæ terytorialn¹ miasta. Wizerunek gryfa w polu herbu miejskiego, nie przestaj¹c funkcjonowaæ jako herb ksi¹¿êcy, informowa³ równie¿ o przynale¿noci miasta do konkretnego ksiêstwa. Wraz ze
zró¿nicowaniem herbów Gryfitów, widniej¹ce na pieczêciach miejskich jednobarwne wizerunki gryfów odpowiada³y temu, którego aktualnie u¿ywa³ w³adca. Ostateczne ukszta³towanie siê barw herbów ksi¹¿êcych na pocz. XVI w. spowodowa³o, ¿e
w³adze miast zaczê³y przedstawiaæ w god³ach herbowych wizerunki gryfów w barwach zgodnych z ksi¹¿êcymi82. Takie dostosowanie barw nast¹pi³o równie¿ w przypadku herbu najwiêkszego miasta pomorskiego  Szczecina. Na XV-wiecznym malowidle ciennym w szczeciñskim kociele w. Jana w srebrnym polu tarczy widnia³a
czerwona ukoronowana g³owa gryfa, natomiast w dokumencie herbowym króla
szwedzkiego z 1660 r. czerwona g³owa ukoronowanego gryfa znajduje siê w polu
b³êkitnym, a wiêc w barwach zgodnych z herbem ksiêstwa szczeciñskiego83. W zwi¹z80
Herb ten przez samego Bogus³awa nie zosta³ nigdy u¿yty ze wzglêdu na ostry sprzeciw margrabiów brandenburskich (zob. L. B i e w e r, 800 Jahre..., s. 252, oraz H. H a n n e s, Die Wappen am
Grabmal der Herzogin Sophia von Mecklenburg in Wismar. Ein Beitrag zur Frage der ältesten Darstellung
des neunfeldigen pommerschen Herzogswappens, Baltische Studien, N. F., Bd. LXXX, 1994, s. 724).
81
W kolejnych polach pocz¹wszy od pierwszego górnego prawego widnia³y kolejno herby: w b³êkitnym czerwony ukronowany gryf w lewo  herb ksiêstwa szczeciñskiego, w srebrnym czerwony gryf
 herb ksiêstwa pomorskiego (s³upskiego), w z³otym czarny gryf  ksiêstwa kaszubskiego, w srebrnym
gryf w lewo w trzy czerwone i trzy zielone skosy  ksiêstwa wendyjskiego, w dudzielnym w pas w
górnym z³otym czarny po³ulew ukoronowany, w dolnym b³êkitnym czerwona krokiew ³amana, piêciostopniowa  ksiêstwa rugijskiego, w czerwonym srebrny po³ugryf z rybim ogonem  w³adztwa (Herrschaft) Uznam, w z³otym czarny gryf w lewo z dwoma piórami skrzyde³ srebrnymi  ziemi bardzkiej
(Barth); w z³otym dwie czerwone belki w krzy¿ i cztery czerwone ró¿e po bokach  hrabstwa chockowskiego (Gützkow); w dwudzielnym w pas: w górnym czerwonym srebrny po³ugryf i w dolnym z³otob³êkitna szachownica  ksiêstwa wo³ogoskiego (por. L. B i e w e r, 800 Jahre..., s. 252; G. A. S e y l e r,
Wappen der deutschen Souveraine und Lande, Neuer Siebmacher, Bd. I, Abt. 24, Nürnberg 1909,
1916, 1921, Tafl. 79, tak¿e T. B o l d u a n, Gryf god³o Pomorza, Gdañsk 1971, s. 6770).
82
W wielu herbach, zw³aszcza mniejszych miast, barwy gryfów odpowiadaj¹ce przynale¿noci do
konkretnego ksiêstwa pomorskiego zosta³y zniekszta³cone w XIX w., po nadaniu przez króla pruskiego
22 wrzenia 1880 r. nowego herbu dla ca³ej prowincji pomorskiej, przedstawiaj¹cego w srebrnym polu
czerwonego gryfa. Wizerunki tak barwionego gryfa umieszczano wówczas zamiast wczeniejszego w
god³ach miejskich (zob. M. G r i t z n e r, Landes..., s. 12); równie¿ O. Hupp, rysuj¹c herby miast pomorskich, wyjani³ w swojej pracy, i¿ gdy nie by³ pewien barw gryfa, przyj¹³ te z herbu prowincji pomorskiej
(zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 102). Prawie bezkrytycznie przyj¹³ za Huppem barwy
herbów miast pomorskich M. Gumowski (zob. M. G u m o w s k i, Herby miast polskich...).
83
R. G a z i ñ s k i, J. G r z e l a k, Herb miasta Szczecina, [w:] Szczecin na przestrzeni wieków.
Historia, kultura, sztuka, red. E. W³odarczyk, Szczecin 1995, s. 196.
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ku z tym, i¿ w³adca wydaj¹c dokument herbowy o takim charakterze z regu³y uwzglêdnia³ wczeniejszy wizerunek herbu, mo¿na uznaæ, i¿ w³adze miasta pos³ugiwa³y siê
nim ju¿ w I po³. XVI w., po ustaleniu przez Bogus³awa X herbu ksiêstwa szczeciñskiego. Równie¿ wizerunki po³ugryfa z rybim ogonem widniej¹ce w herbach Dar³owa i
S³awna, przejête przez Gryfitów po wiêcach, reprezentowa³y przynale¿noæ do ksiêstwa wo³ogosko-s³upskiego. Wizerunek czerwonego gryfa w srebrnym polu w god³ach miast po³o¿onych na wschód od ksiêstwa szczeciñskiego reprezentowa³ przynale¿noæ do ksiêstwa s³upskiego, nazywanego czêciej pomorskim. Stosowane w
opisach herbów z XVII i XVIII w. okrelenie gryf pomorski odnosi³o siê do czerwonego gryfa w srebrnym polu84.
Wraz ze mierci¹ w 1637 r. Bogus³awa XIV, ostatniego ksiêcia pomorskiego z
dynastii Gryfitów, ich herby w god³ach miast sta³y siê znakami wy³¹cznie terytorialnymi. W wyniku podzia³u Pomorza miêdzy Szwecjê i Brandenburgiê po wojnie trzydziestoletniej, zgodnie z postanowieniami traktatu w Osnabrück, miêdzy nowych
w³adców zosta³y rozdzielone tak¿e tytu³y i herby ksiêstw pomorskich85. W zwi¹zku z
tym po faktycznym podziale Pomorza w 1653 r. dawne herby ksi¹¿êce w god³ach
miejskich przekazywa³y informacjê o przynale¿noci pañstwowej miast. W god³ach
herbów miast, nadanych przez w³adców b¹d ustalonych przez w³adze miast do koñca XVIII w., uwzglêdniano z regu³y po³o¿enie miasta w granicach historycznych
ksiêstw pomorskich przez umieszczenie wizerunku gryfa o barwach zgodnych z
barwami ksiêstwa. Oprócz wspomnianego wizerunku gryfa w barwach ksiêstwa
szczeciñskiego w herbie Szczecina, równie¿ po przejêciu go przez króla pruskiego
w³adze winoujcia pos³ugiwa³y siê od 1765 r. herbem z czerwonym gryfem w b³êkitnym polu. Jeszcze w 1856 r., a wiêc na krótko przed oficjalnym ustaleniem herbu
dla ca³ej Prowincji Pomorskiej w 1880 r., król Fryderyk Wilhelm IV nada³ miastu
Grabów herb z gryfem w barwach ksiêstwa szczeciñskiego86. Nadanie przez króla
pruskiego herbu wspólnego dla ca³ej Prowincji Pomorskiej  czerwonego gryfa w
srebrnym polu  spowodowa³o, ¿e w³adze miast, które nie potrafi³y ustaliæ barw gryfów w swoich god³ach, przyjmowa³y barwy herbu prowincji87.
Okrelenie Pommerschen Greiff w odniesieniu do czerwonego gryfa w srebrnym polu wielokrotnie zastosowali zarówno Brüggemann, jak i Wutstrack (zob. L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche
Beschreibung des gegenwärtigen Zustand des Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern,
Stettin 17791806; C. F. W u t s t r a c k, Kurze historisch, geographisch, statistische Beschreibung von
Königlich-preussischen Herzogthume Vor und Hinter Pommern, Stettin 1793).
85
Tarcze herbowe z gryfem ju¿ wczeniej umieszczano na pieczêciach margrabiów brandenburskich (Joachima I z 1534 r.), którzy po uk³adzie w Grimnitz 1529 r. stali siê spadkobiercami Gryfitów
(zob. M. G r i t z n e r, Landes..., s. 7879 i 82). Herb z wizerunkiem gryfa zosta³ w³¹czony równie¿ do
wieñca polskich herbów ziemskich na pieczêci Aleksandra Jagielloñczyka dla zaakcentowania zwierzchnoci króla polskiego nad lennem s³upskim (zob. S. K. K u c z y ñ s k i, Polskie herby ziemskie. Geneza,
treci, funkcje, Warszawa 1993, s. 37). W wieñcu herbów ziemskich z czasów panowania Zygmunta III
Wazy umieszczono dwie tarcze z gryfami, jedn¹ reprezentuj¹c¹ lenno s³upskie, drug¹ Pomorze (zob.
P. J. S p e n e r, Operis heraldici, pars specialis..., Tabl. XXXI, L. 3. c. 30).
86
H. B e r g h a u s, Landbuch von Pommern und Rügen, Th. II, Bd. II, Stettin 1865, s. 1361.
87
Po kongresie wiedeñskim w 1815 r. tzw. Vorpommern, dot¹d szwedzkie, zosta³o przejête przez
króla pruskiego. Uzyskanie tych ziem znalaz³o odzwierciedlenie w godle herbowym królestwa pruskiego poprzez umieszczenie wizerunków ich herbów.
84
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Herb miejski jako wyznacznik przynale¿noci pañstwowej
Z pomoc¹ god³a herbu miejskiego przekazywane by³y tak¿e informacje o przynale¿noci pañstwowej miasta. Wizerunki w god³ach herbów miast l¹skich, marchijskich
i pomorskich po³o¿onych na terenach, gdzie przebiega³y granice kilku pañstw, by³y
faktycznymi wskanikami przynale¿noci pañstwowej. W sferze symbolicznej okrelone pañstwo reprezentowane by³o w godle miejskim poprzez umieszczenie herbów króla, cesarza, a z czasem pañstwowego.
Wród herbów miast l¹skich najstarszymi symbolami tej przynale¿noci s¹
wizerunki czeskiego lwa  reprezentuj¹cego god³o Korony Czeskiej. Najwczeniejszy wizerunek lwa znajduje siê na pieczêciach miejskich ziemi k³odzkiej. W XIII w.
pieczêci¹ tak¹ pos³ugiwa³y siê w³adze K³odzka, L¹dka, a w nastêpnym stuleciu tak¿e
Bystrzycy K³odzkiej. Widnia³ on równie¿ na XIII-wiecznej pieczêci G³ubczyc oraz
XIV-wiecznych K¹tów Wroc³awskich i Z¹bkowic l¹skich. Wizerunki pieczêci we
wszystkich miastach zosta³y z czasem przyjête jako ich herby.
Wspóln¹ cech¹ tych pieczêci, z wyj¹tkiem K¹tów Wroc³awskich, by³o umieszczenie wizerunku lwa na gotyckiej tarczy herbowej. By³y to zatem niew¹tpliwie herby
królów czeskich smbolizuj¹ce ich w³adzê. Chronologia sprawiania przez miasta pieczêci z takimi w³anie wizerunkami odpowiada³a rozwojowi wp³ywów czeskich na
l¹sku. Najstarsze pochodzi³y z ziem, na których panowanie czeskich w³adców by³o
ju¿ ugruntowane. Do nich nale¿a³y miasta ziemi k³odzkiej i G³ubczyce wchodz¹ce w
sk³ad Moraw. Kiedy na mocy uk³adu z 1327 r. ksiêstwo wroc³awskie zosta³o przejête
przez króla czeskiego, w³adze K¹tów Wroc³awskich zaczê³y pos³ugiwaæ siê pieczêci¹ z wizerunkiem dwóch ukoronowanych lwów88. Znane s¹ równie¿ przypadki zmiany
dotychczasowych wizerunków pieczêci miejskich na ziemiach przejêtych przez króla
czeskiego. Po 1329 r., kiedy Jan Luksemburski przej¹³ Zgorzelec, na pieczêci miejskiej wizerunek or³a zast¹pi³a tarcza herbowa z czeskim lwem. Podobnie po 1351 r.,
gdy Karol IV kupi³ od ksiêcia ziêbickiego Z¹bkowice, na pieczêci miejskiej w miejsce tarczy z or³em l¹skim umieszczono tarczê z lwem.
Podkrelenie przynale¿noci pañstwowej miast l¹skich do Korony Czeskiej
znalaz³o tak¿e odzwierciedlenie w oficjalnie nadawanych herbach w dokumentach
herbowych. Ju¿ najstarszy z nich z 1433 r., w którym cesarz Zygmunt nada³ miastu
Zgorzelec herb, przedstawia³ m.in. wizerunek ukoronowanego bia³ego lwa czeskiego. W innym dokumencie herbowym, wydanym dla Legnicy w 1453 r. przez króla
W³adys³awa Pogrobowca i zatwierdzonym w tym samym roku przez cesarza, w godle umieszczono wizerunek z³otego lwa89. Treæ symboliczna nowo nadanego herbu, w którego godle lew trzyma³ w ³apach dwa skrzy¿owane klucze  dotychczasowy
znak miasta (ire alde herbracht wappen)  stanowi³a jednoznaczny przekaz o zwi¹zku
Legnicy z Koron¹ Czesk¹. Po raz kolejny wizerunek lwa zosta³ umieszczony w przy88
O. Hupp datowa³ b³êdnie pieczêæ na koniec XIII w. (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel...,
s. 135), natomiast H. Saurma opisa³ pieczêæ przywieszon¹ do dokumentu z 1388 r. (zob. H. S a u r m a,
Wappenbuch..., s. 34). W Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu przechowywana jest pieczêæ K¹tów,
przywieszona do dokumentu z 1354 r., APWr., Rep. 67, Vinc. Br. 341.
89
APLeg., Legnica 1452.
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wileju herbowym W³adys³awa II Jagielloñczyka wydanym w 1501 r. dla Lwówka l¹skiego90. Zwi¹zki z Koron¹ Czesk¹ podkrelono równie¿ w przypadku g³ównego
miasta l¹ska  Wroc³awia, przez umieszczenie w jednym z pól czwórdzielnej tarczy
wizerunku czeskiego lwa. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem heraldycznym w herbie
wroc³awskim nadanym w 1530 r. przez króla czeskiego pochodz¹cego ju¿ z dynastii
Habsburgów  Ferdynanda  motyw lwa znalaz³ siê w drugim pod wzglêdem godnoci polu. W miejscu tarczy sercowej, a wiêc w najbardziej uprzywilejowanym, znalaz³
siê wizerunek misy z g³ow¹ w. Jana Chrzciciela, a w polu górnym prawym  lew.
Wyobra¿enie lwa czeskiego przedstawiano tak¿e w klejnotach. W dokumencie herbowym z 1541 r. dla Lubania jego wizerunek widnia³ w polu herbowym jako klejnot
nad dotychczasowym herbem miasta91. Natomiast w nadanym w 1607 r. herbie Prudnika lwa umieszczono w klejnocie herbowym.
Symbolika czeska w herbach wymienionych miast, w postaci lwów, reprezentuj¹ca przede wszystkim ich królewski status i bezporednie zwierzchnictwo króla,
zosta³a zachowana, pomimo ¿e w nastêpnych stuleciach miasta te oddawano w lenno
ksi¹¿êtom piastowskim, inne za  tak jak K¹ty  sta³y siê w³asnoci¹ biskupów wroc³awskich. Wyj¹tkiem by³ herb Legnicy, gdy¿ w³adze miasta a¿ do XVIII w. nie pos³ugiwa³y siê wizerunkiem nadanym przez czeskiego króla, lecz wczeniejszym herbem. Odrzucenie tej symboliki zwi¹zane by³o z pora¿k¹ proczeskiego stronnictwa w
czasie sporu o lenno legnickie miêdzy chojnowsko-lubiñskimi ksi¹¿êtami piastowskimi a królem92. W zwi¹zku z bezporednim zwierzchnictwem ksi¹¿¹t piastowskich
nad Legnic¹ do 1675 r. jej w³adze pos³ugiwa³y siê dawnym herbem sprzed nadania
królewskiego i dopiero po wyganiêciu tej linii Piastów, zw³aszcza po przejêciu l¹ska przez króla pruskiego, na pieczêciach pojawi³ siê wizerunek herbu z lwem93. Do
czasu w³¹czenia l¹ska do Korony Czeskiej wizerunki w herbach funkcjonowa³y równie¿ jako wyznaczniki przynale¿noci pañstwowej. Nie zosta³y zmienione tak¿e po
przejêciu tych ziem przez Królestwo Pruskie, ale po 1740 r. sta³y siê znakami informuj¹cymi o historii miast i w³adcach, którym zawdziêcza³y powstanie.
90
Tekst dokumentu opublikowa³ w 1885 historyk z Lwówka  H. Wesemann (zob. H. W e s em a n n, Urkunden der Stadt Löwenberg, Löwenberg 1885), opis herbu zob. F. L u c a, Schlesiens curiose
Denkwürdigkeiten..., s. 958. Wizerunek lwa stanowi³ tak¿e motyw obrazowego przedstawienia nazwy
miasta.
91
APWr., Lubañ 1541.
92
W dokumencie podkrelono za³ugi burmistrza, rady i mieszkañców jeszcze w czasach panowania ojca W³adys³awa  Albrechta, który zabiega³ o przejêcie ksiêstwa legnicko-brzeskiego po zmar³ym w
1436 r. ksiêciu Ludwiku II. Po mierci Albrechta, Piastom legnickim uda³o siê przej¹æ Legnicê i Brzeg
(1446 r.). W 1453 r. zosta³a podjêta jeszcze jedna próba przejêcia lenna, w której istotna rola mia³a przypaæ w³adzom Legnicy, po 21 listopada zmar³ bowiem ówczesny w³adca ksiêstwa Jan lubiñski (zob.
K. J a s i ñ s k i, Rodowód Piastów l¹skich, t. I: Piastowie wroc³awscy i legnicko-brzescy, Wroc³aw 1973,
s. 216). Legnicê i Brzeg przej¹³ jego jedyny syn Fryderyk I. Wydaj¹c 17 grudnia 1453 r., a wiêc bezporednio po mierci Jana, dokument herbowy, W³adys³aw Pogrobowiec liczy³ na pomoc legniczan w odsuniêciu Fryderyka, próba ta siê nie powiod³a, a w nastêpnym roku w poszukiwaniu zabezpieczenia swoich posiad³oci Piastowie legniccy podjêli rozmowy z Jerzym z Podiebradów, planuj¹c lub jego córki
Sydonii z ksiêciem Fryderykiem (zob. K. J a s i ñ s k i, op. cit., t. I, s. 217).
93
Wizerunek herbu nadanego w 1453 r. umieszczono na pieczêci z po³. XVIII w. (zob. APLeg.,
Pieczêæ herbowa na dokumencie z 1756 r., sygn. U. 1639).
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Wyobra¿enia dwug³owego or³a, przejête z herbu cesarza i reprezentuj¹ce w
god³ach miejskich jego w³adzê, zaczêto umieszczaæ póniej ni¿ wyobra¿enia reprezentuj¹ce króla, mianowicie po 1355 r., gdy Luksemburgowie uzyskali tytu³ cesarski. Wyobra¿enia takie wystêpowa³y w god³ach miast l¹skich i ³u¿yckich, wchodz¹cych w sk³ad Korony Czeskiej. Najstarszy lad symboliki cesarskiej w herbie miejskim na badanych ziemiach pochodzi z czasów panowania Zygmunta Luksemburczyka, który pierwszy wprowadzi³ w wizerunku napieczêtnym dwug³owego or³a94.
W nadanym w 1433 roku herbie Zgorzelca w godle znalaz³ siê ten wizerunek obok
czeskiego lwa. Bez w¹tpienia cesarz chcia³ w ten sposób podkreliæ znaczenie miasta jako g³ównego orodka Górnych £u¿yc.
Drugi herb miejski z wizerunkiem cesarskiego or³a pochodzi równie¿ z nadania cesarza. W 1629 r. Ferdynand II wyda³ dokument herbowy dla Gliwic, na mocy
którego miasto uzyska³o herb przedstawiaj¹cy m.in. na dwudzielnej w s³up tarczy
po³uor³a czarnego  cesarskiego, oraz po³uor³a z³otego  górnol¹skiego. Mimo i¿ w
dokumencie herbowym nie ma wzmianki o tym, ¿e by³ to orze³ cesarski, widniej¹ca
wokó³ jego g³owy charakterystyczna z³ota aureola wiadczy o przyjêciu w godle miejskim czêci herbu cesarskiego. Dodatkowo kompozycjê dwóch motywów or³ów tworz¹c¹ ca³oæ kojarzyæ mo¿na z or³em dwug³owym, umieszczony bowiem obok orze³
górnol¹ski posiada³ równie¿ aureolê wokó³ g³owy95. Podkrelenie zwi¹zków miasta
z cesarzem poprzez umieszczenie wizerunku or³a, inicja³u imienia Ferdynanda i barw
czerwono-srebrno-czerwonych jednego z pól, stanowi³o dowód uznania w³adcy dla
bohaterskiej obrony Gliwic przed wojskami protestanckimi w trwaj¹cej wówczas
wojnie trzydziestoletniej.
Habsburgowie w nadanych miastom l¹skim herbach umieszczali  oprócz wizerunków lwów reprezentuj¹cych ich w³adzê jako królów czeskich i dwug³owych
or³ów cesarskich  równie¿ wyobra¿enie ukoronowanego czarnego or³a. W dwu
dokumentach herbowych, wystawionych przez Rudolfa II w 1597 r. dla Szprotawy i
w 1607 r. dla Prudnika, przedstawiono w god³ach herbowego czarnego ukoronowanego or³a. W obu wydanych dokumentach cesarz zaznaczy³, ¿e zatwierdza dawne
herby, równoczenie je odnawiaj¹c i udostojniaj¹c (verbessert). Widniej¹cego w godle Szprotawy or³a ukoronowano, natomiast w godle Prudnika pozostawiono ju¿
ukoronowanego or³a, dodaj¹c klejnot z powtórzeniem god³a  muru z dwiema wie¿a94

Cesarz Zygmunt, nadaj¹c miastu herb, umieci³ w godle wizerunek dwug³owego or³a cesarskiego, taki sam, jaki po raz pierwszy znalaz³ siê na jego pieczêci cesarskiej w 1433 r. i by³ u¿ywany odt¹d
przez wszystkich póniejszych cesarzy rzymskich narodu niemieckiego do 1806 r. (zob. A. R a b b o w,
Bundesrepublik Deutschland, [w:] Wappen und Flaggen der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder,
Bonn 1994). Wizerunek dwug³owego or³a widnia³ w godle herbu miasta Ruhland z XVII w., po³o¿onego
w czêci Dolnych £u¿yc do 1945 r. administracyjnie zwi¹zanej z Prowincj¹ l¹sk¹. Dwug³owego or³a
przedstawiono równie¿ w wizerunku najstarszej pieczêci miejskiej Wroc³awia z po³. XIII w. Nie móg³ to
byæ jednak znak reprezentuj¹cy cesarza, do urzêdowego obiegu na pieczêciach zosta³ wprowadzony
bowiem dopiero przez wspomnianego Zygmunta Luksemburczyka. Wokó³ symboliki owego wizerunku
toczy³a siê po II wojnie polemika miêdzy M. Haisigiem i K. Maleczyñskim.
95
APGl., Gliwice 1629 oraz tekst dokumentu, zob. B. N i e t s c h e, Geschichte der Stadt Gleiwitz,
Gleiwitz 1886, s. 181.
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mi  zamiast or³a za umieszczono czeskiego lwa96. Geneza wizerunków ukoronowanego or³a w god³ach wymienionych miast nie zosta³a dot¹d wyjaniona. W ¿adnym z dokumentów nie znalaz³a siê wzmianka na ten temat. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
wystawca dokumentów korzysta³ z opisów dotychczasowych herbów dostarczonych
przez rady miejskie, które chc¹c podkreliæ przynale¿noæ do cesarstwa, poda³y, ¿e
w god³ach widniej¹ czarne or³y  bez informacji o ich pochodzeniu. W efekcie, na co
zwróci³ uwagê tak¿e Hupp, zamiast  widniej¹cego ju¿ na XIII-wiecznej pieczêci Szprotawy  wizerunku dolnol¹skiego or³a miasto otrzyma³o zniekszta³cone wyobra¿enie czarnego ukoronowanego bez srebrnej przepaski or³a, nad którym umieszczono równie¿, w miejsce piastowskiego he³mu z pawimi piórami, he³m z czarno-z³otymi piórami strusia97. Ukoronowany orze³ w godle Prudnika reprezentowa³ pierwotnie Piastów górnol¹skich. Pieczêtowali siê nim m.in. ksi¹¿êta niemodliñscy, w³aciciele miasta. Po wyganiêciu tej linii piastowskiej wizerunek or³a przestano w ci¹gu
nastêpnych dziesiêcioleci uto¿samiaæ z ich herbem, a w³adze miejskie przyjê³y barwy odpowiadaj¹ce god³u cesarskiemu. Brak wiedzy w³adz miejskich na temat wizerunków i barw herbów w obu wymienionych miastach l¹skich nie by³ zjawiskiem
wyj¹tkowym. Doæ powszechnie rady miejskie zmienia³y i uaktualnia³y god³a herbowe nierzadko wbrew wizerunkom napieczêtnym, którymi pos³ugiwa³y siê od stuleci. Uaktualnianie treci herbów wi¹za³o siê przede wszystkim z chêci¹ podkrelenia
zwi¹zków z ówczenie panuj¹cym w³adc¹. Na pieczêci Lubina z XVII w. do dotychczasowego wizerunku or³a dolnol¹skiego z Madonn¹ dodano tarczê z herbem austriacko-burgundzkim, reprezentuj¹c¹ w³adzê Habsburgów98. Dodanie tej tarczy nie
by³o poprzedzone ¿adnym dokumentem wydanym przez cesarza, a wiêc nale¿y uznaæ,
¿e inicjatywa zmiany wysz³a od samej rady miejskiej.
Czêæ miast ³u¿yckich w wyniku pokoju praskiego z 1635 r. przesz³a we w³adanie elektorów saskich. Miasta te, w których god³ach widniej¹ motywy reprezentuj¹ce przynale¿noæ do Saksonii, znajduj¹ siê obecnie w granicach Niemiec99. Wczeniej, bo w 1475 r., ksi¹¿êta sascy, którzy kupili w 1472 r. od Jana II ksiêstwo ¿agañskie100, nadali stolicy ksiêstwa now¹ pieczêæ (herb)101. W godle nowego herbu ¯agania umieszczono wizerunek czarnego lwa, symbolizuj¹cy w³adzê nowych w³acicieli.
96
SUA Praha, Èeská dvorska kancelaø, Extract der Privilegien der Stadt Sprottau, nr 34, regest
dokumentu herbowego dla Szprotawy z 11 lipca 1597 r.; fragment dokumentu dla Prudnika podajemy
za: O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 174.
97
O. Hupp pisze wprost: he³m ksi¹¿¹t l¹skich i znana tarcza herbowa zosta³y przekszta³cone w
fantastyczny wizerunek... (zob. O. H u p p, op. cit., s. 166).
98
Tarczê herbow¹ umieszczono na piersi or³a (zob. M. H a i s i g, Dawne pieczêcie i herb miasta
Lubina, Szkice Legnickie, t. VI, 1971, s. 104105).
99
Senftenberg od 1642 do 1947 r. posiada³ w godle wizerunek chor¹gwi kurfürstów saskich z
mieczami (zob. Lexikon Städte und Wappen der DDR..., s. 424). W herbie Gubina ustalonym dopiero w
1883 r., umieszczono tarcze z herbami Czech, Saksonii i Prus  pañstw, do których nale¿a³o miasto.
W godle wczeniejszego herbu z XVII w. widnia³y jedynie trzy krokwie heraldyczne, symbolizuj¹ce
w³adzê sask¹ (zob. wizerunek herbu na sztychu z 1745 r., repr. R. G a n d e r, Geschichte der Stadt Guben,
Guben 1925, s. 186).
100
J. G. W o r b s, Geschichte des Herzogthums Sagan, Sagan 1795, s. 138.
101
APZG, ¯agañ 1475.
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W konsekwencji utworzenia Królestwa Pruskiego w 1701 r. ustalono nowy herb
w³adcy  czarnego ukoronowanego or³a102. Pojawienie siê nowego herbu, reprezentuj¹cego króla i królestwo, nie od razu znalaz³o odzwierciedlenie w symbolice gode³
w ca³ej dawnej Brandenburgii. Miasta z terenów Nowej Marchii i Ziemi Lubuskiej
posiada³y pieczêcie, a tak¿e ukszta³towane na podstawie ich wizerunków herby, nawi¹zuj¹ce w swojej symbolice do dawnych za³o¿ycieli i w³acicieli, dominuj¹cym
motywem pozosta³ wiêc czerwony orze³ askañski  póniejszy herb Brandenburgii.
Wizerunek czarnego ukoronowanego or³a pruskiego, z ber³em i jab³kiem królewskim w szponach  jako herbu królewskiego  zacz¹³ stopniowo wypieraæ starszego
or³a askañskiego. Po raz pierwszy pojawi³ siê w 1705 r. w herbie Charlottenburga,
za³o¿onego przez króla Fryderyka I103. W herbach miast Nowej Marchii, Ziemi Lubuskiej i Torzymskiej w ci¹gu ca³ego XVIII w. wizerunek or³a pruskiego by³ umieszczany przede wszystkim z inicjatywy samych w³adz miejskich, przy czym zaobserwowaæ mo¿na pewn¹ niekonsekwencjê w pojawianiu siê tego elementu w herbach, a
przede wszystkim na pieczêciach. W niektórych miastach wizerunek or³a znajdowa³
siê w polu tarczy, w innych  ponad tarcz¹, w miejscu klejnotu. Warto zwróciæ uwagê
równie¿ na fakt zró¿nicowania w sposobach przedstawiania wizerunku or³a. W herbie i na pieczêci Drezdenka z XVIII w. zamiast brandenburskiego or³a umieszczono
or³a pruskiego, którego jeszcze w tym samym stuleciu ponownie zast¹piono brandenburskim104. Podobnej zmiany dokonano w XVIII w. w god³ach herbowych Ona
Lubuskiego i Iñska105. W herbach Drezdenka i Iñska ulokowano czarnego or³a  jak
to okreli³ Hupp  ze wszystkimi atrybutami106, czyli ukoronowanego, z ber³em i
jab³kiem w szponach. Natomiast w herbie Ona zmieniono jedynie barwê z czerwonej na czarn¹ i g³owa or³a skierowana zosta³a w prawo zamiast w lewo. W drugiej
po³owie XVIII w. i w nastêpnym stuleciu wizerunek pruskiego or³a z atrybutami
w³adzy umieszczano nie jako element god³a, ale nad tarcz¹ (Dobiegniew, Sulêcin).
Niekiedy chêæ zaakcentowania zwierzchniej w³adzy króla pruskiego przybiera³a doæ
nietypowe formy, niezgodne z regu³ami heraldycznymi. Na XVIII-wiecznej pieczêci
Recza wizerunek pruskiego or³a znajduje siê nie tylko ponad tarcz¹ herbow¹, ale
tak¿e ponad wizerunkiem anio³a trzymaj¹cego tarczê107, zatem symbol w³adzy królewskiej umieszczono wy¿ej ni¿ symbol opieki boskiej nad miastem.
W czterdzieci lat po pierwszej koronacji króla pruskiego wojska Fryderyka II
zajê³y l¹sk. Mimo ¿e w pocz¹tkowym okresie w³adze wielu miast l¹skich, m.in.
zapewne w obawie przed represjami austriackimi, przyjê³y wkraczaj¹cych Prusaków doæ niepewnie, to ju¿ w latach czterdziestych pojawi³y siê w herbach miejskich
102
Z obszernej literatury na temat genezy herbu Królestwa Pruskiego zob. m.in.: L. L e d e b u r,
Streifzüge durch die Felder des königlich preussischen Wappens, Berlin 1842, s. 13; E. Ze l l n e r, Die
Genealogie des Königlich Preussischen Wappenadlers, Herold 1901, nr 32, s. 1013.
103
O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 48.
104
Ibidem, s. 65.
105
Na wczeniejszych pieczêciach Ona Lubuskiego i Iñska, które wchodzi³o w sk³ad Nowej Marchii do 1815, widnia³y wizerunki brandenburskich or³ów (zob. O. H u p p, op. cit., s. 66 i 87).
106
Ibidem, s. 87.
107
Ibidem, s. 69.

105

wizerunki zwi¹zane z heraldyk¹ prusk¹108. Pierwszy herb z pruskim or³em nada³
Fryderyk II Nowej Soli w przywileju praw miejskich z 8 padziernika 1743 r. Nowe
miasto uzyska³o herb o tarczy z polem dwudzielnym w pas. W czêci górnej widnia³
pruski orze³, w dolnej ³ód z ¿aglem  nawi¹zanie do nadodrzañskiego po³o¿enia
Nowej Soli109.
Po drugiej wojnie l¹skiej znany jest kolejny przypadek, gdy król udostojni³ ju¿
istniej¹cy herb miasta przez dodanie w godle wizerunku or³a pruskiego. W 1747 r.
Kowary uzyska³y taki przywilej od Fryderyka II110. Ju¿ w nastêpnym roku ten wizerunek umieszczono w herbie nowo utworzonego miasta prywatnego  Jedliny. Za³o¿ona jak osada targowa Charlottenbrunn (dzi Jedlina Zdrój) na pieczêci i w herbie
z 1748 r. posiada³a w godle, oprócz herbu za³o¿ycieli barona i baronowej von SeherrThossów, tak¿e or³a pruskiego111.
W herbach, a przede wszystkim na pieczêciach innych miast l¹skich, or³a pruskiego umieszczano pocz¹wszy od II po³. XVIII i w XIX w. coraz czêciej. Wizerunek
ten zastêpowa³ w nowo sporz¹dzanych pieczêciach dotychczasowy motyw z or³em
l¹skim112. Wydaje siê, i¿ nie bez wp³ywu na takie zmiany w god³ach miejskich by³y
wizerunki napieczêtne, którymi pos³ugiwa³y siê utworzone po zajêciu l¹ska kamery domenalno-wojenne. Na wszystkich pieczêciach kamer widnia³ zawsze wizerunek or³a pruskiego113.
Zmiana or³a l¹skiego na or³a pruskiego w herbach miejskich odbywa³a siê z
inicjatywy samych w³adz. Efekty takiego uaktualniania herbów i pieczêci by³y z regu³y u³omne pod wzglêdem sztuki herbowej. Najczêciej bowiem w nowych herbach umieszczano or³a bez charakterystycznej srebrnej l¹skiej przepaski na pier108
Najbardziej znanym i wielkrotnie opisywanym zdarzeniem z czasów pierwszej wojny l¹skiej
jest tzw. epizod zielonogórski, zwany te¿ przewrotnie zdobyciem Zielonej Góry. Wojska pruskie 16 grudnia 1740 r. stanê³y przed murami pierwszego l¹skiego miasta, które mia³y zaj¹æ  Zielonej Góry, i
zasta³y bramy miejskie zamkniête. Oficer dowodz¹cy wojskami chcia³ wysadziæ bramê w powietrze,
wówczas burmistrz zaprosi³ oficera do ratusza, mówi¹c, i¿ klucze do bramy le¿¹ na stole, ale on nie mo¿e
mu ich wydaæ, chyba ¿e oficer sam sobie je wemie. Oczywicie ten ostatni skorzysta³ z kluczy. Przytoczony epizod w pe³ni oddaje obawê ówczesnych w³adz miast l¹skich przed ewentualnymi konsekwencjami ze strony dotychczasowych w³adz austriackich w przypadku klêski Prusaków.
109
Orygina³ dokumentu dla Nowej Soli sp³on¹³ w czasie po¿aru miasta w wojnie 7-letniej, znany
jest jego odpis, na który powo³ywali siê póniejsi autorzy opracowañ dotycz¹cych tego miasta (zob.
P. B r o n i s c h, Geschichte von Neusalz a. d. Oder, Neusalz 1893, s. 137140). Tak¿e ostatnio w: Nowa Sól
 dzieje miasta, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra 1993, s. 61, opublikowano ca³y przywilej miejski;
punkt 5. zawiera fragment dotycz¹cy herbu: Niechaj za herb swój ma ono poprzecznie podzielon¹ tarczê, na której w górnym bia³ym polu, tak jak tu w za³¹czeniu [orygina³ zawiera³ barwny rysunek herbu
 uwaga W. S.] odmalowany jest nasz królewski pruski orze³, a dolne szmaragdowe pole ma nieæ na
sobie ³ód ze sternikiem.
110
O. H u p p, op. cit., s. 165, przytoczy³ fragment dokumentu dotycz¹cy herbu Kowar na podstawie
informacji uzyskanych z ówczesnego magistratu. W dokumencie Fryderyka II mowa jest dos³ownie o
powiêkszeniu herbu.
111
O. H u p p, op. cit., s. 132.
112
Pieczêcie z pruskim or³em zamiast l¹skiego posiada³y miêdzy innymi miasta: Bytom Odrzañski, Boles³awiec i Z³oty Stok.
113
Liczne odciski pieczêci kamery domenalno-wojennej w G³ogowie na wielu dokumetach z XVIII w.
(zob. APZG, Akta miasta Zielonej Góry, sygn. 122).
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siach, ale tak¿e bez atrybutów w³adzy, z którymi przedstawiano or³a pruskiego.
W herbach widnia³y zatem wizerunki czarnego or³a o doæ nieokrelonej proweniencji. Zachowana XVIII-wieczna pieczêæ herbowa Bytomia Odrzañskiego przedstawia w³anie takiego or³a, ju¿ nie l¹skiego, ale te¿ nie pruskiego114. Podobny wizerunek czarnego or³a znajduje siê na drewnianej p³askorzebie na zwieñczeniu ³awki
z XVIII w. w kociele NMP w Boles³awcu. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e wiêkszoæ tych
nieudanych kompozycji stworzy³y osoby nieobeznane z regu³ami heraldycznymi.
Zdecydowana wiêkszoæ herbów aktualizowana w nieumiejêtny sposób zosta³a poprawiona przez w³adze miejskie dopiero na prze³omie XIX i XX w.
O ile zajêcie l¹ska przez Prusy znalaz³o odzwierciedlenie w god³ach miejskich,
o tyle nie odegra³y wiêkszej roli wydarzenia zwi¹zane z dzia³aniami wojennymi. Po
zwyciêskiej dla Prus bitwie pod Hohenfriedebergiem (Dobromierzem) 7 czerwca
1745 r. w³adze miejskie nie zdecydowa³y siê na zmianê herbu, którego symbolika
odnosi³aby siê do wygranej. Wiêkszy wp³yw wywar³y wydarzenia zwi¹zane z wojnami napoleoñskimi, a przede wszystkim z tzw. wojn¹ wyzwoleñcz¹ z 1813 r. W herbie
niewielkiej miejscowoci Kostom³oty (dawniej Kostenblut) zamiast dotychczasowego wizerunku wiêtego umieszczono kolumnê zwyciêstwa z czarnym, pruskim or³em
na szczycie.
Wp³ywy pruskiej heraldyki pañstwowej by³y widoczne tak¿e w herbach miast
zachodniopomorskich. Równie¿ tutaj czarnego or³a lokowano zarówno w god³ach,
jak i ponad tarczami, chocia¿ najbardziej znacz¹cych zmian dokonano w herbach
tych miast, do 1815 r. wchodz¹cych w sk³ad Nowej Marchii, dopiero po ich przy³¹czeniu wraz z ca³ym Pomorzem zachodnim do Prus115. W XVIII w. orze³ pruski zast¹pi³ dotychczasowe god³o w herbie Kalisza Pomorskiego116, a w XIX w. godle Golczewa i Okonka. Natomiast na pieczêci Barwic z tego samego okresu orze³ trzyma³
tarczê z herbem miasta. Podobnie jak w miastach l¹skich, wizerunek dawnego or³a
dostosowywano do wygl¹du or³a pruskiego. Tak post¹pi³y w³adze Drawska, które
na pieczêci z XVIII w. przedstawi³y dotychczasowego or³a brandenburskiego z koron¹, przy czym jej wizerunek zosta³ umieszczony ponad g³ow¹ or³a, w miejscu, w
którym na wczeniejszych pieczêciach widnia³ ³uk z wie¿yczk¹117.
W ci¹gu XVIII i na pocz¹tku XIX w. orze³ pruski sta³ siê trwa³ym elementem,
obecnym zarówno w god³ach, jak i w otoczeniu tarcz herbowych, na ca³ym badanym
obszarze. W statucie nadanym przez króla utworzonemu ju¿ przez Fryderyka I w
1706 r. Królewskiemu Wy¿szemu Urzêdowi Heraldycznemu (Ober Herolds Amt)
nie mówi³o siê pocz¹tkowo o obowi¹zku rozpatrywania spraw zwi¹zanych z herbami

114
Pieczêæ Bytomia Odrzañskiego  lakowa, na dokumencie z 1809 r., APZG, Akta maj¹tku Siedlisko (Carolath), b. sygn.
115
O nowym podziale pañstwa pruskiego zob. Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preussischen
Staaten 1815, s. 8598.
116
Pieczêæ Kalisza Pomorskiego na dok. z 1740 r., APP, Poznañ, cechy rzemielnicze, sygn. 36016.
117
Na nastêpnej pieczêci Drawska z pocz. XIX w. umieszczono ponownie elementy architektoniczne, pozostawiaj¹c równoczenie koronê ponad ³ukiem. Drug¹ koronê umieszczono na g³owie or³a.
O herbie miasta zob. P. N i e s s e n, Geschichte der Stadt Dramburg, Dramburg 1897, s. 130.
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miast118. Dopiero zreorganizowany w po³. XIX w. zaj¹³ siê, jako czynnik opiniuj¹cy,
herbami119. Zgodnie z wprowadzonym na pocz¹tku XX w. zarz¹dzeniem w herbach
miast nie móg³ siê znajdowaæ herb królewski, ani ca³y, ani jego fragment120.
Wizerunek bia³ego po³uor³a, jako znaku reprezentuj¹cego zwi¹zki miasta z Rzecz¹pospolit¹, umieszczono w godle herbowym Raciborza. Herb, ustalony na podstawie wizerunku napieczêtnego z XIII w., przedstawia³ po³uor³a i po³uko³o. Pierwotnie
symbolizowa³ on w³adzê ksiêcia opolskiego, a wiêc by³ z³otej barwy, jednak pocz¹wszy od XVI w., gdy na mapie l¹ska Helwiga zosta³ utrwalony w bia³ych barwach,
konsekwentnie we wszystkich póniejszych podobiznach i opisach uwa¿any by³ za
or³a polskiego121. Zmiana tynktury or³a, najpierw w XVI, a póniej na pocz. XVII w.,
wynika³a, jak s³usznie zauwa¿y³ Hupp, z b³êdnego rozumienia okrelenia staro¿ytny orze³ polski, tzn. z uto¿samiania go z or³em bia³ym, a nie ze z³otym or³em Piastów górnol¹skich122. Natomiast po 1644 r., gdy Racibórz zosta³ zastawiony przez
Habsburgów królowi W³adys³awowi IV, nast¹pi³a typowa dla herbów miejskich aktualizacja god³a, tzn. wizerunek po³uor³a zaczêto identyfikowaæ z w³adz¹ polskiego króla.

Barwa w symbolice w³adzy i przynale¿noci
Rola barwy sprowadza³a siê przede wszystkim do u³atwiania identyfikacji przynale¿noci herbu lub god³a, widniej¹cego w polu herbu miejskiego, do konkretnego w³aciciela b¹d pañstwa. Tak¹ funkcjê barw tworz¹cych herby, polegaj¹c¹ na przekazywaniu treci reprezentuj¹cych w³acicieli, przynale¿noæ pañstwow¹ i terytorialn¹, mo¿na rozpatrywaæ na dwóch p³aszczyznach: pierwszej  gdy barwa stanowi³a
integraln¹ czêæ wizerunku herbu w³aciciela b¹d pañstwa; drugiej  gdy funkcjonowa³a samodzielnie, tzn. zapo¿yczone z herbów pañstwowych czy rycerskich s³u¿y³y przedstawianiu innych wizerunków. Identyfikacja poszczególnych barw, a w
zasadzie weryfikacja ich poprawnoci, mo¿liwa by³a na podstawie popularnych w
XVII w. herbarzy Siebmachera i Scharffenbergów.
W herbach miejskich z motywami przejêtymi z herbów rycerskich, z regu³y
zachowywano barwy ich pierwowzorów. Pewne odstêpstwa widoczne s¹ jedynie wtedy, gdy w god³ach umieszczano fragmenty herbów w³acicieli. W mniejszych mia118
Ordnungen und Statuten des Königliches Preussische Ober Herold Amt, CCM, VI, Th. II, Abt.
Miscellaneis, s. 7678.
119
J. K. S c h r o e d e r, Kommunales Wappenwesen in Preussen. Zugleich ein Überblick über einen
weniger bekannten Aufgabenbereich des kgl. preussischen Heroldsamtes, [w:] Festschrift zum hundertjährigen
Bestehen des Herold zu Berlin 18691969, Berlin 1969, s. 168.
120
Handwörterbuch der Preussischen Verwaltung, Hrsg. B. Bitter, Leizpig 1911, Bd. II (LZ), s. 610.
121
Wizerunek bia³ego po³uor³a umieszczony w herbie Raciborza w herbarzu Siebmachera z 1609 r.
(zob. Johann Siebmachers..., s. 242) w takich barwach zosta³ opisany w XVII w. przez Schickfussa (miasto ma w czerwonej tarczy po³owê bia³ego or³a i po³owê bia³ego ko³a, t³um. W. S., por. J. S c h i c k f u s s,
New Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung Ins gemein und insonderheit von den
fürnembstem, Städten in Schlesien von..., Jehna 1625, s. 131), a w XVIII w. przez Zimmermanna (por.
F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. III, Brieg 1784, s. 184).
122
O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., nota, s. 175.
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stach, gdy w³aciciel siê zmienia³, a jego god³o nadal widnia³o w herbie, obok god³a
nowego w³aciciela niejednokrotnie przedstawianio god³o poprzedniego w niepoprawnych barwach. Kwestia zgodnoci barw herbów miejskich ze znakami w³acicieli szczególnie mocno uwidoczni³a siê dopiero w XIX w., gdy¿ w³adze miast nie
by³y w stanie odtworzyæ barw z herbów dawnych posiadaczy. Symbolika barw stanowi³a integraln¹ czêæ ca³ego komunikatu. Barwy herbu w³aciciela wspólnie z god³em pozwala³y na poprawn¹ identyfikacjê jego osoby, symbolizowa³y równoczenie
jego opiekê i w³adzê.
W god³ach z wizerunkami herbów w³adców i pañstw symbolika barw by³a podobna. Dodatkowo w tych ostatnich uwzglêdniano przynale¿noæ pañstwow¹ miasta.
Herby w³adców i pañstw, jako najwa¿niejsze znaki na danym obszarze, by³y z regu³y
dobrze znane, nawet w okresie rozdrobnienia terytorialnego l¹ska, jak i Pomorza,
oraz kszta³towania siê odmiennych herbów poszczególnych ksi¹¿¹t. By³y nimi:
orze³ cesarzy Rzeszy Niemieckiej  w polu z³otym orze³ dwug³owy czarny (umieszczony po raz pierwszy w godle herbowym Zgorzelca z 1433 r.);
lew czeski  w polu czerwonym lew srebrny (bia³y), w koronie z³otej (¿ó³tej) z rozdwojonym ogonem, zwrócony w prawo (na pieczêciach Bystrzycy K³odzkiej i
L¹dka) lub w lewo (po raz pierwszy  na pieczêci herbowej K³odzka z XIII w.);
lew Mini  w polu z³otym lew czarny (w herbie ¯agania z 1475 r.);
orze³ marchijski (brandenburski)  w polu srebrnym orze³ czerwony ze z³otym dziobem i szponami, przeplatany z³otem na skrzyd³ach (od XIII w. na pieczêciach
miast Nowej Marchii  m. in. Myliborza, Choszczna i Gorzowa);
orze³ górnol¹ski  w polu b³êkitnym orze³ z³oty (¿ó³ty), nazywany w niektórych
opisach tak¿e staro¿ytnym or³em polskim, w niektórych god³ach przedstawiany równie¿ w koronie (po raz pierwszy  na pieczêci Opola z XIII w.);
orze³ dolnol¹ski  w polu z³otym orze³ czarny ze srebrn¹ przepask¹ w kszta³cie
pó³ksiê¿yca, z krzy¿em lub bez (po raz pierwszy  na pieczêciach z po³. XIII w.
Ziêbic i Z¹bkowic l¹skich);
gryf pomorski  w polu srebrnym gryf wspiêty czerwony;
gryf kaszubski  w polu z³otym gryf wspiêty czarny;
gryf szczeciñski  w polu b³êkitnym wspiêty gryf zwrócony w lewo, czerwony ze
z³ot¹ koron¹ (wizerunek gryfa na tarczy  na najstarszej pieczêci Szczecina z
po³. XIII w.).
Od 1880 r. w kolejno wydawanych zarz¹dzeniach z uwzglêdnieniem opinii Urzêdu Heraldycznego ustalono postaæ herbów i ich barwy dla poszczególnych prowincji pañstwa pruskiego123. Dla prowincji, w których sk³ad wchodzi³y badane ziemie,
przyjêto: dla Brandenburgii  w polu srebrnym or³a czerwonego w mitrze ksi¹¿êcej
123
Kabinett Ordnung z 22 padziernika 1882, 24 kwietnia 1884 i z 3 czerwca 1893 (zob. has³o
Provinzialwappen, [w:] Handwörterbuch der Preussischen Verwaltung, Hrsg. B. von B. Bitter, Bd. II, Leipzig 1911, s. 331).
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ze z³otym dziobem i szponami, ze z³otymi ber³em i mieczem w szponach, na piersi
or³a tarczka w polu b³êkitnym przedstawiaj¹ca z³ote ber³o; dla l¹ska  w polu z³otym
or³a czarnego z pó³ksiê¿ycem srebrnym z krzy¿em na piersiach; dla Pomorza  w
polu srebrnym gryfa czerwonego124.

124
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Ibidem.

Rozdzia³ VI

SYMBOLIKA RELIGIJNA W HERBACH MIAST

G

od³a herbów miejskich o tematyce religijnej, obok motywów architektury, nale¿¹ do najczêstszych w heraldyce miast nadodrzañskich. Od Górnego l¹ska
a¿ po Pomorze Zachodnie w herbach piêædziesiêciu dwóch miast wizerunki o tematyce religijnej wystêpowa³y jako jedyny b¹d jako jeden z elementów god³a. Obfitoæ
tych motywów nie jest czym wyj¹tkowym. Przestrzeñ dawnego miasta nasycona
by³a religijnymi i wieckimi symbolami, a rytm ¿ycia jego mieszkañców wyznacza³y
kalendarze kocielne1. Symboliczne znaczenie budowli kocielnych i klasztornych,
kaplic, figur wiêtych, cmentarzy, dzwonów, malowide³ na o³tarzach i cianach wi¹tyñ znalaz³o wiêc odzwierciedlenie równie¿ w god³ach herbowych. Wizerunek wiêtego w herbie interpretowano równie¿ w symboliczny sposób  jako opiekuna miasta ca³ej spo³ecznoci miejskiej. Symbole religijne mo¿na uznaæ za najbardziej trwa³e motywy heraldyczne, bowiem wprowadzone po raz pierwszy jako wizerunek god³a wystêpowa³y ju¿ niezmiennie przez stulecia2. Genezy wizerunków wiêtych w
god³ach nale¿y doszukiwaæ siê w zwi¹zkach miasta z najstarszymi kocio³ami parafialnymi. Z regu³y bowiem taki wizerunek przedstawia³ patrona wi¹tyni miejskiej.
Najstarsze wizerunki wiêtych umieszczano na XIII-wiecznych pieczêciach. Podobnie jak wiele innych wyobra¿eñ z wizerunków napieczêtnych, przenoszono je pocz¹wszy od po³. XIV w. na tarcze herbowe.
Na najstarszych pieczêciach l¹skich, marchijskich i zachodniopomorskich wizerunki o tej tematyce pojawi³y siê mniej wiêcej w tym samym czasie, a wiêc od po³.
XIII w. do po³owy nastêpnego stulecia. Pierwsze znane wyobra¿enia napieczêtne z
motywami o tematyce religijnej i kocielnej, odnosz¹ce siê jednak do dawnych w³acicieli, widnia³y na pieczêciach miast biskupich  Ko³obrzegu i Koszalina. Na pieczêci Ko³obrzegu, datowanej na 1257 r., widnia³a infu³a biskupia  wizerunek reprePor. A. W a l l i s, Informacja i gwar  o miejskim centrum, Warszawa 1979, s. 32 i n.
Przyk³adów dostarczaj¹ wspó³czesne god³a herbowe miast l¹skich, które w niezmienionej postaci obowi¹zuj¹ od stuleci np: Strzegom  popiersia Piotra i Paw³a od XIV w., Olenica  orze³, symbol
w. Jana Ewangelisty, od XV w., Jawor  w. Marcin od XIV w.
1
2
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zentuj¹cy w³acicieli, biskupów kamieñskich3. Na pieczêci Koszalina, pochodz¹cej z
lat osiemdziesi¹tych XIII w., przedstawiono m.in. postaæ ówczesnego biskupa kamieñskiego  Hermana von Gleichena4.
Najstarsze pieczêcie z wizerunkami wiêtych nale¿a³y do miast l¹skich. W³adze Wroc³awia pieczêtowa³y siê u schy³ku XIII w. pieczêci¹ z wizerunkiem w. Jana
Chrzciciela  patrona kocio³a katedralnego i miasta. Z tego samego czasu pochodzi
pieczêæ Dzier¿oniowa, w której wizerunku widnia³a postaæ w. Jerzego walcz¹cego
ze smokiem. Z XIII i pocz. XIV w. pochodz¹ pieczêcie z wizerunkami wiêtych z
innych miast l¹skich: Jawora  w. Marcina, Nysy  w. Jana Chrzciciela, Legnicy 
w. Piotra, Strzegomia  w. w. Piotra i Paw³a. Ogó³em wizerunki wiêtych znalaz³y
siê na 14 pieczêciach miast l¹skich z tego okresu5.
Z zachodniego Pomorza pochodzi³a niezachowana pieczêæ miasta Banie z pocz¹tków XIV w. z postaci¹ kobiec¹, wed³ug niemieckich i polskich badaczy uto¿samian¹ ze w. Mari¹ Magdalen¹6. By³ to wizerunek kobiety z rozwartymi rêkami,
trzymaj¹cej w prawej tarczê z gryfem, a w lewej przedmiot identyfikowany z latarni¹
 typ przedstawienia charakterystyczny dla wizerunków napieczêtnych ksiê¿nych
pomorskich, np. El¿biety, ¿ony Warcis³awa IV wo³ogoskiego, która w prawej rêce
trzyma³a tarczê z gryfem, a w lewej he³m rycerski. Nale¿y zatem zgodziæ siê z pogl¹dem Brüggemanna, ¿e by³o to wyobra¿enie zakonnicy szlacheckiego stanu, byæ mo¿e
jednej z ksiê¿nych pomorskich. W zwi¹zku z tym, ¿e nie zachowa³y siê oryginalne
najstarsze pieczêcie tego miasta, postaæ na sporz¹dzonej w XIX w. zamiast he³mu
trzyma³a latarniê, przy tym twórcy wzorowali siê na wizerunku z XVII w.7
Najstarsza pieczêæ stolicy biskupiej  Kamienia Pomorskiego, pochodz¹ca z XIV
wieku, przedstawia³a ponad murem miejskim popiersie w. Jana  patrona kocio³a
katedralnego8. Wizerunek tego samego wiêtego widnia³ na XIV-wiecznej pieczêci
Bobolic  miasta nale¿¹cego do biskupów kamieñskich.
3

H. D a n n e n b e r g, Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin 1893, Tafl. XIX, nr 1; APSz.,
Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 289.
4
Ibidem, Tafl. XIX, nr 3; APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 225.
5
Zarówno najstarsze pieczêcie Wroc³awia, jak i innych miast l¹skich, by³y wielokrotnie opisywane przez niemieckich i polskich badaczy (zob. m.in. P. P f o t e n h a u e r, Die schlesischen Siegel von 1250
bis 1300 bzw. 1327, Breslau 1879; M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie do koñca XIV w., [w:] Historia
l¹ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, Kraków 1936, s. 366419).
6
Orygina³ pieczêci siê nie zachowa³. O. Hupp, a za nim M. Gumowski, opisali j¹ na podstawie XIXwiecznego rysunku, przypuszczaj¹c, i¿ przedstawia w. Mariê Magdalenê (zob. O. H u p p, Die Wappen
und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, Königreich Preussen, Bd. I, Heft 1, Ostpreussen,
Westpreussen und Brandenburg, Bd. I, Heft 2, Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt a/Main 1896
1898, reprint 1993, s. 84; M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie miast polskich XIII i XIV wieku, Toruñ
1960, s. 31). W zbiorach archiwum szczeciñskiego zachowa³y siê odciski pieczêci z umieszczon¹ w polu
dat¹ 1284, ale pochodz¹ce z XIX w. (zob. APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 193).
7
Pieczêcie ksiê¿nych pomorskich, wród których dwie przedstawia³y wizerunki ksiê¿nych trzymaj¹ce w prawej rêce tarczê z gryfem, w lewej he³m, opisa³ K. B o b o w s k i, Dawne pieczêcie na Pomorzu
Zachodnim, Szczecin 1989, s. 99100; L. Brüggemann pisa³ o herbie miasta Banie: [...] diese Jungfer eine
adeliche Nonne vorstellen (zob. L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen
Zustand des Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 17791806, s. 68), na
pieczêci z XVII w. widnia³a postaæ kobiety z latarni¹, APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 194.
8
Orygina³ nieznany, O. Hupp powo³ywa³ siê na XIX-wieczny rysunek (O. H u p p, op. cit., s. 86).
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Równoczenie z wizerunkami wiêtych pojawi³y siê pieczêcie jedynie z wizerunkami ich atrybutów. Niew¹tpliwie zarówno na l¹sku, jak i Pomorzu Zachodnim,
najczêciej przedstawiano atrybuty wiêtych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.
Atrybutem pierwszego by³y g³owa na tacy oraz baranek, drugiego  orze³. G³owa
w. Jana na tacy zosta³a umieszczona w wizerunku pieczêci Koszalina z XIV w.9 Ten
sam atrybut widnia³ na pieczêci rady wroc³awskiej z pocz. XIV w.10 Orze³ w. Jana
Ewangelisty znalaz³ siê na XIV-wiecznej pieczêci Paczkowa, a nieco póniej Olenicy11. Na obu wizerunkach napieczêtnych orze³ trzyma w szponach wstêgê, w pierwszym z miast z napisem: In principio erat verbum, w drugim  z imieniem Jana.
W procesie heraldyzacji pieczêci z wizerunkami religijnymi, dokonuj¹cym siê
w ci¹gu nastêpnych stuleci, do momentu, gdy wizerunki napieczêtne sta³y siê elementem god³a i znalaz³y siê na tarczach herbowych, zaobserwowaæ mo¿na wyj¹tkow¹ trwa³oæ przedstawieñ. Zdecydowana wiêkszoæ wizerunków religijnych zosta³a
przejêta jako god³a herbowe. Dokona³a siê natomiast pewna zmiana w sposobie przedstawiania. W god³ach herbowych niektórych miast zamiast postaci wiêtego z dawnej pieczêci umieszczono jedynie jego atrybut. Klucze  atrybut w. Piotra, ulokowane zosta³y w godle herbu nadanego Legnicy przez króla czeskiego W³adys³awa Pogrobowca w 1453 r. zamiast postaci wiêtego z pieczêci ogólnomiejskiej12. Ten sam
atrybut znalaz³ siê w herbie Trzebnicy13. Atrybut wiêtego Jana Chrzciciela  g³owa
na tacy, widnia³ w herbie Wroc³awia, nadanym w 1530 r. przez Ferdynanda I14. Jedynym elementem god³a herbowego najstarszego herbu Koszalina by³ w³anie wizerunek g³owy wiêtego Jana. Pomimo i¿ wczeniej miasto pos³ugiwa³o siê pieczêci¹ z
motywami architektury miejskiej i wizerunkiem biskupa, jako herb miasta przyjêto
motywy symbolizuj¹ce patrona. wiadcz¹ o tym kolejne pieczêcie Koszalina, pocz¹wszy od XVI w., z g³ow¹ w. Jana15.
W okresie kszta³towania siê herbów w³adze miejskie same b¹d za porednictwem w³adców musia³y zadecydowaæ o wizerunku w godle herbowym. W przypadku wyobra¿eñ o tematyce religijnej bardzo konsekwentnie z pieczêci do god³a herbowego przenoszono wizerunki reprezentuj¹ce patronów parafii miejskich. W ten
sposób w godle herbowym Lubina umieszczono Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem, a nie
w. Jadwigê, której postaæ widnia³a na pieczêci ³awniczej. O wyborze zadecydowa³
APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 223, oraz O. H u p p, op. cit., s. 91.
M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie..., s. 439.
11
H. S a u r m a, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870, nr 97 i 102. Najstarsza
pieczêæ Olenicy pochodzi³a z XIII w. i przedstawia³a niespotykany w innych miastach l¹skich wizerunek pó³ksiê¿yca z krzy¿em, a poni¿ej or³a. W zwi¹zku z tym, ¿e w miecie istnia³ ju¿ koció³ pw. w. Jana
Ewangelisty, móg³ on reprezentowaæ jednoczenie patrona miasta, jak i ksiêcia wroc³awskiego.
12
APLeg., Legnica 1453. By³ to najstarszy przywilej herbowy dla miasta l¹skiego, w którym w³adca nadawa³ herb z atrybutem reprezentuj¹cym patrona miasta.
13
Po raz pierwszy wyobra¿enie dwóch skrzy¿owanych kluczy umieszczone zosta³o na pieczêci
Trzebnicy z XIV w. (M. G u m o w s k i, op. cit., s. 380).
14
APWr., Wroc³aw 1530.
15
APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 223225, 235, 236. Kolejne etapy kszta³towania siê herbu
Koszalina przedstawi³ na podstawie analizy wizerunków napieczêtnych O. Hupp, krytykuj¹c jednoczenie tezê, i¿ herb ten zosta³ nadany miastu przez biskupa kamieñskiego Jana w 1344 r. (zob. O. H u p p,
op. cit., s. 91).
9
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fakt, i¿ w³anie Najwiêtsza Maria Panna by³a patronk¹ miejscowego kocio³a parafialnego16.
Wiele miast na badanych ziemiach, zw³aszcza ma³ych, które posiada³y niekiedy
ju¿ XV-wieczne pieczêcie z wizerunkami religijnymi, a¿ do XIX w. nie ustali³o swoich
herbów. Na l¹sku nale¿a³y do nich: Baborów (Matka Boska i w. El¿bieta?), Duszniki Zdrój (w. Piotr), Lubi¹¿ (Baranek Bo¿y), Lubomierz ( w. Maternus), Sobótka (w. Jakub), Zebrzydowa (Baranek Bo¿y) i Lubrza (pastora³ opata). W Nowej
Marchii: £agów i S³oñsk (krzy¿ joannitów). Na Pomorzu Zachodnim: Golczewo (mitra i krzy¿), Chociwel (pastora³ i gwiazda). Mog³o to wynikaæ z kilku przyczyn. Przede
wszystkim czêæ z wymienionych miejscowoci nigdy nie uzyska³a pe³nych praw
miejskich, funkcjonuj¹c jako osady (Flecken), inne podupad³y w wyniku wojen, staj¹c siê wsiami. Nale¿y tak¿e zgodziæ siê z uwagami Józefa Szymañskiego, który twierdzi³, ¿e proces heraldyzacji nie obj¹³ wielu ma³ych miast, bo nie by³o potrzeby u¿ywania herbu. Do czynnoci kancelaryjnych wystarczy³a pieczêæ, jako rodek uwierzytelniaj¹cy, nie by³o natomiast okazji do manifestacji heraldycznych17. W procesie kszta³towania siê herbów miejskich, zw³aszcza w XV i XVI w., a nawet w póniejszym czasie, zaobserwowaæ mo¿na rozbie¿noci w przedstawianiu i opisach aktualnych znaków miejskich. Na XIII-wiecznej pieczêci Strzelina widnia³ wizerunek tarczy z he³mem w godle, na pieczêci z nastêpnego wieku  ju¿ wizerunek archanio³a
Micha³a, a w opisie miasta Heneliusza w XVII w. znalaz³a siê jedynie wzmianka o
pieczêci wiêkszej: In maiori vero Insigni Justitiam gerit, lance et gladio armatam18.
Jeszcze wiêksze rozbie¿noci mo¿na odnaleæ w herbie Milicza, który od XV w. posiada³ pieczêæ ze w. Jerzym, a zupe³nie odmiennie opisa³ ten herb Heneliusz, jako
przedstawiaj¹cy mury i zamek z dwiema wie¿ami, miêdzy którymi widnia³a z³ota
gwiazda, w bramie zamku za du¿a litera M19.
Nie wp³ynê³a w znacz¹cy sposób na tê grupê wizerunków gode³ popularnoæ
protestantyzmu na badanych ziemiach. Nie usuwano postaci wiêtych z herbów miast
l¹skich i pomorskich, mimo wyk³adni Lutra i póniejszych protestanckich teologów, którzy wizerunki wiêtych i krucyfiksy uznali za obrazy lustrzane i obrazy 
znaki pamiêciowe, u¿ywane dla pamiêci, wiadectwa, przede wszystkim adresowane do niewykszta³conych wiernych20. W II po³. XVI w. powo³ywano siê na rednioZob. M. H a i s i g, Dawne pieczêcie i herby miasta Lubina, Szkice Legnickie, t. VI, 1971, s. 99109.
J. S z y m a ñ s k i, Herb  znak samorz¹dnej wspólnoty, [w:] Polskie tradycje samorz¹dowe a
heraldyka. Materia³y sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie, red.
P. Dymmel, Lublin 1992, s. 95.
18
Do opisu herbu Strzelina do³¹czono wiersz, w którym ju¿ jednoznacznie wymienia siê archanio³a Micha³a jako patrona miasta. Wiersz z 1585 r., Andreasa Calagii  poetae Wratislaviensis: Lance
potens, gladioque minax velut ille Michael / Assidua adversus daemona bella gerit. / Sic recte Strelensis agens, omnisque Senatus, / Exulibus Musis atria digna struit; / Ut vigeat Divinus bonos, respublica
et artes, / Barbariesque vetus cedat abactaprocul (zob. N. H e n e l i i, Silesiographia Renovata, WratislaviaeLipsiae 1704. s. 525).
19
Nie znajduje potwierdzenia w ród³ach sfragistycznych opis herbu Milicza: Urbis insigne Burgum aut Castrum est candidum, duabus turribus praeditum, inter quas stella aurea, in porta Castri vero
aperta littera M conspicitur (zob. N. H e n e l i i, op. cit., s. 314, 525).
20
Pogl¹dy Lutra na sztukê i obrazy szczegó³owo opisa³ Sergiusz Michalski. Autor wskaza³ równie¿, i¿ w swoich pismach Luter odwo³ywa³ siê do Pisma wiêtego, w którym Bóg przemawia³ do wier16
17
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wieczn¹ zasadê, ¿e obrazy s¹ dla nieuczonych tym, czym pismo dla uczonych. Biblijne obrazy okrelano jako Bauern Bibel21. W zwi¹zku z tym, ¿e w herbach miejskich
przedstawiano wizerunki o tematyce religijnej w taki sposób, aby by³y zrozumia³e
dla jak najszerszej grupy odbiorców, odpowiada³y zatem dydaktycznym wymogom
sztuki obrazowej, akceptowanym przez protestantów. Zmiany w god³ach dokonane
po zwyciêstwie protestantyzmu, g³ównie na Pomorzu Zachodnim, objê³y herby z
wizerunkami reprezentuj¹cymi w god³ach w³asnoæ kocieln¹.
W czasach rozwoju protestantyzmu na l¹sku w XVI i I po³. XVII w. zmiany w
wizerunkach pieczêci i herbów wynika³y g³ównie ze zmian w sytuacji prawnej miast,
a tylko wyj¹tkowo z przes³anek religijnych. Trzy herby nadane w tym czasie miastom l¹skim zawiera³y w god³ach wizerunki o tematyce religijnej. Pierwszy z nich
to nadany w 1530 r. Wroc³awiowi przez króla Czech Ferdynanda, potwierdzony i
uzupe³niony w tym samym roku. W drugim dokumencie, wydanym przez cesarza
Karola V, herb zawiera³ wizerunki g³ów wiêtych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Rok wystawienia dokumentów wskazuje, i¿ protestantyzm na l¹sku dopiero
zyskiwa³ nowych wyznawców. Pomimo to niektórzy z niemieckich heraldyków uwa¿ali, ¿e zdominowani przez protestantów wroc³awscy rajcowie miejscy nie chcieli 
aby nie pomna¿aæ wizerunków wiêtych  umieciæ w godle g³owy wiêtej Doroty22.
W barwnym wizerunku herbu Wroc³awia w dokumencie Karola V widnia³a g³owa
wiêtego Jana Ewangelisty z odwrócon¹ koron¹ na szyi, równie¿ w opisie zaznaczono, ¿e w polu herbowym znajduje siê g³owa w. Jana (sanct Johans des evangelisten
haubt)23. W pierwszym dokumencie wymieniono dwukrotnie Jana Chrzciciela (na
tarczy sercowej i dolnej prawej), chocia¿ fragment, w którym po raz drugi zosta³
wymieniony, wzbudzi³ podejrzenie, gdy¿ zosta³ wpisany w miejsce innego, wczeniej
wydrapanego z pergaminu24. Trudno przypuszczaæ, by cesarz uzupe³niaj¹c wroc³awski przywilej herbowy uwzglêdni³ proby protestanckiej czêci rady miejskiej25. Faknych obrazami, jednoczenie jednak wyrzeka³ siê przesadnej obrazowoci i stosowania alegorii (zob.
S. M i c h a l s k i, Protestanci a sztuka, Warszawa 1989, s. 5355).
21
Jan Harasimowicz, charakteryzuj¹c teologiczno-religijne pod³o¿e sztuki l¹skiej Reformacji, przytoczy³ liczne przyk³ady dzie³, z których pomoc¹ realizowano okrelone programy ideowe protestantyzmu (zob. J. H a r a s i m o w i c z, Treci i funkcje ideowe sztuki l¹skiej Reformacji 15201650, Wroc³aw
1986).
22
Hipotezê tak¹ przedstawi³ H. Luchs, a za nim O. Hupp (zob. H. L u c h s, Schlesische Landes und
Städtewappen, Bericht des Vereins f. d. Museum schles. Altertümer, Bd. XLVI, Breslau 1881, s. 19;
O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 130). O silnych wp³ywach protestanckich w radzie miejskiej
Wroc³awia ju¿ w latach dwudziestych XVI w. wiadczy m.in. fakt, i¿ w 1525 r. rada znios³a wiele obyczajów kocielnych i czêæ obrazów wiêtych (zob. B. T u r o ñ, Pocz¹tki Reformacji we Wroc³awiu, Rocznik
Lubuski, t. XIV, 1986, s. 43).
23
Fragment dokumentu z 10 lipca 1530 r. w Breslauer Stadtbuch, CDS, Bd. XI, Breslau 1882, s. 203.
24
Gdyby rzeczywicie dwukrotnie umieszczono w godle herbowym wizerunek tego samego wiêtego, nie w uk³adzie symetrycznym, czyli np. w polu 1. i 4., tylko tak jak w pierwszej wersji herbu
wroc³awskiego, nale¿a³oby uznaæ ten fakt albo za heraldyczne kuriozum, albo za pomy³kê rysownika.
O w¹tpliwociach zwi¹zanych z poprawieniem dokumentu herbowego Ferdynanda I (zob. m.in. E. R o e h l,
Siegel und Wappen der Stadt Breslau, Breslau 1900, s. 41).
25
Ju¿ Ferdynand I wyda³ w 1527 r. mandat, w którym zakaza³ wroc³awskiej radzie dokonywania
zmian w liturgii, sakramentach, wystroju o³tarzy, urzêdach kocielnych (zob. H. A. S a n d e r, Beiträge
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tem pozostaje, i¿ wizerunek w. Jana Ewangelisty w pe³ni odpowiada³ protestanckiej
koncepcji sztuki obrazowej26.
Drugi z herbów pochodzi z 1561 r. i zosta³ nadany wraz z prawami miejskimi
dzisiejszemu Miasteczku l¹skiemu (dawniej Georgenberg) przez ówczesnego w³aciciela margrabiego Jerzego Fryderyka von BrandenburgJägerndorfa (Karniów).
Miejscowoæ uzyska³a prawa miejskie 23 kwietnia, w dniu w. Jerzego  st¹d dawna
nazwa Georgenberg. Jak siê wydaje, nie bez znaczenia dla takiej nazwy miasta by³o
imiê jego ówczesnego w³aciciela  Jerzego. W godle herbu umieszczono wizerunek w. Jerzego walcz¹cego ze smokiem27. Przedstawienie tego wiêtego w godle
herbowym nie kolidowa³o z luterañskimi przedstawieniami obrazowymi, wród
których poza aposto³ami ewangelistami  wiêtymi Janem Chrzcicielem i Paw³em 
mo¿na spotkaæ wizerunki wiêtych Jerzego i Micha³a28.
W zupe³nie odmiennej sytuacji politycznej zosta³ nadany trzeci z herbów.
W czasie wojny trzydziestoletniej, po odparciu oblê¿enia protestanckich oddzia³ów
Mansfelda, 14 sierpnia 1629 r. cesarz Ferdynand II nada³ Gliwicom nowy herb, który
zawiera³ w godle m.in. wizerunek Madonny z Dzieci¹tkiem Jezus29. Przywilej herbowy zosta³ wydany w dowód uznania dla wiernoci mieszkañców miasta wobec cesarza. Wizerunek Madonny z Dzieci¹tkiem interpretowaæ mo¿na jako votum wdziêcznoci za pomoc w obronie, podkrela³ tak¿e symbolicznie wiernoæ katolicyzmowi.
W treci dokumentu cesarz wyranie okreli³, i¿ zosta³ wydany katolickiemu miastu
i gminie (katholische Stadt unnd Gemeinde zu Gleiwitz30).
Wydarzenia zwi¹zane z pocz¹tkowym okresem rozwoju Reformacji nie spowodowa³y radykalnych zmian zarówno w wizerunkach istniej¹cych wczeniej gode³
herbów miast brandenburskich, jak i zachodniopomorskich. Na ziemiach wschodniej Brandenburgii (Nowa Marchia, Ziemia Lubuska, Ziemia Torzymska) do XVI w.
jedynie w god³ach herbowych trzech miast widnia³y wizerunki o tematyce religijnej
(Sulêcin, Górzyca, Strzelce Krajeñskie). Na pieczêci Sulêcina z XIII w. i póniejszym
godle herbowym widnia³ baranek z chor¹giewk¹, z krzy¿em i kielichem, do którego
kapa³y krople krwi z boku baranka  symbolizuj¹cego Chrystusa, a równoczenie
kolejnych w³acicieli, zakony templariuszy i joannitów. W herbie Górzycy umieszczono dwa pastora³y (bosaki?), symbolizuj¹ce w³asnoæ biskupów lubuskich, których

zur Geschichte des lutherischen Gottesdienst und der Kirchenmusik in Breslau. Die lateinischen Haupt- und
Nebengottesdienste im 16. und 17. Jahrhundert, Breslau 1937, s. 4).
26
Wizerunek w. Jana Ewangelisty by³ czêstym elementem programów ideowych w sztuce l¹skiej Reformacji (zob. J. H a r a s i m o w i c z, op. cit., s. 88).
27
Najstarsze dokumenty i pieczêcie Miasteczka l¹skiego sp³onê³y w po¿arze miasta w czasach
wojny trzydziestoletniej; z najnowszych opracowañ zob. M. K a g a n i e c, Herby i pieczêcie miast górnol¹skich, Katowice 1995, z. 3, s. 17; wczeniej M. G u m o w s k i, Herby i pieczêcie miejscowoci województwa l¹skiego, Katowice 1939, s. 172.
28
J. H a r a s i m i o w i c z, op. cit., s. 36; oprócz wspomnianych wiêtych autor wymieni³ równie¿
w. Krzysztofa.
29
APGl., Gliwice 1629.
30
Cytat z dokumentu Ferdynanda podajemy za: B. N i e t s c h e, Geschichte der Stadt Gleiwitz,
Gleiwitz 1886, s. 180.
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miasto by³o siedzib¹ w XIV w.31 W koñcu w herbie Strzelec Krajeñskich widnia³ wizerunek lilii heraldycznej  symbolizuj¹cy Najwiêtsz¹ Mariê Pannê, która by³a od
XIII w. patronk¹ miejscowej parafii32. Wszystkie opisane god³a herbowe miast marchijskich nie zosta³y w zasadniczy sposób zmienione w czasach wprowadzania w
Brandenburgii protestantyzmu po mierci elektora Joachima I (1535 r.). Gminy protestanckie powsta³y we wszystkich miastach marchijskich do 1537 r.33 Margrabia
Jan II, któremu na mocy testamentu Joachima I przypad³a Nowa Marchia z w³¹cznymi do niej: Ziemi¹ Torzymsk¹, Ksiêstwem Kronieñskim i okrêgiem Cottbus, by³
orêdownikiem luteranizmu, który oficjalnie uzna³ w 1538 r., przyjmuj¹c komuniê
pod dwiema postaciami. Likwidacja biskupstwa lubuskiego, przeprowadzona po
mierci biskupa Jana Horneburga (1555) przez margrabiów Joachima II i Jana II,
doprowadzi³a do przejêcia przez nich dóbr ziemskich34. Górzyca, znajduj¹ca siê w
dobrach kocielnych, po zniszczeniu w 1551 r. sanktuarium maryjnego i likwidacji
biskupstwa podupad³a jako orodek miejski35. W³adze a¿ do XIX w. pos³ugiwa³y siê
dawn¹, XIV-wieczn¹ pieczêci¹ z wizerunkiem skrzy¿owanych bosaków. Na nowej,
XIX-wiecznej, znalaz³y siê dwa skrzy¿owane pastora³y36.
Reformacja w Nowej Marchii objê³a równie¿ baliwat joannitów w S³oñsku. Pod
naciskiem margrabiego Jana, od 1539 r., pocz¹wszy od Andrzeja von Schliebena 
komtura ³agowskiego  kolejni komturowie przyjmowali luteranizm. Uchroni³o to
zakon przed kasat¹ dóbr ziemskich. W ich granicach pozosta³ równie¿ Sulêcin37.
W 1577 r. powsta³a nowa pieczêæ miejska, pierwsza herbowa, w której wizerunku
powtórzono motyw z pieczêci XIII-wiecznej: w polu tarczy baranka z chor¹giewk¹ i
krzy¿em. Krzy¿ tzw. maltañski reprezentowa³ w tym czasie joannitów, a nie jak twier31
Herbem biskupstwa lubuskiego by³y dwa skrzy¿owane bosaki-kopie  atrybuty w. Wojciecha,
pierwszego patrona diecezji (zob. A. W e i s s, Organizacja Diecezji Lubuskiej w redniowieczu, Studia
Kocielnohistoryczne, t. I, Lublin 1977, s. 65). Niewielkie rozmiary pieczêci Górzycy  26 mm, spowodowa³y, ¿e Vossberg, a za nim Hupp, b³êdnie zinterpretowali skrzy¿owane bosaki jako pastora³y, które
nale¿a³y do typowych wizerunków widniej¹cych w wielu herbach miast biskupich w krajach niemieckich,
dlatego te¿ na póniejszych, XIX-wiecznych pieczêciach i herbie umieszczono pastora³y (F. A. V o s sb e r g, Siegel der Mark Brandenburg, Berlin 1868; O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 67).
32
Trudno siê zgodziæ z pogl¹dem M. Gumowskiego (Najstarsze pieczêcie..., s. 209), który wizerunek lilii odnosi³ do dawnej niemieckiej nazwy miasta  Friedeberg (co mo¿na przet³umaczyæ jako Wzgórze
Pokoju)  st¹d lilia symbol pokoju. Nie s¹ znane, ani te¿ opisane, ¿adne pieczêcie miejskie z tych ziem z
XIII i XIV w., w których widnia³yby wizerunki symboli o wieckiej treci, natomiast w XIV w. koció³ pw.
NMP w Gryficach pos³ugiwa³ siê pieczêci¹ z wizerunkiem lilii (zob. O. H u p p, op. cit., Bd. I, Heft 2,
s. 85).
33
E. L. W e d e k i n d, Geschichte der Neumark Brandenburg und der derselben inkorporirten Kreise:
Lebus, Sternberg, Züllichau-Schwiebus, Krossen und Kottbus, BerlinKüstrin 1848, s. 323.
34
Po mierci biskupa J. Horneburga biskupem lubuskim wybrano w 1556 r. ma³oletniego ksiêcia
Joachima Fryderyka, a dobrami biskupstwa zarz¹dza³ jego ojciec, margrabia Jan Jerzy. Tytu³u biskupa
lubuskiego u¿ywa³ Joachim Fryderyk do czasu objêcia stanowiska elektora w 1598 r. (zob. A. W e i s s,
op. cit, s. 225).
35
A. W e i s s, op. cit., s. 250.
36
O. H u p p, op. cit., s. 67.
37
H. B e r g h a u s, Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums NiederLausitz,
Brandenburg 1856, Bd. III, s. 255.
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dzi³ O. Hupp  templariuszy38. Zachowanie wywodz¹cej siê ze redniowiecznej symboliki mêki Chrystusa na XVI-wiecznej pieczêci herbowej pozostawa³o w zgodzie ze
stosowanymi równie¿ w sztuce luterañskiej symbolami chrystologicznymi, wród
których popularny by³ zw³aszcza wizerunek baranka39. Móg³ byæ on tak¿e uto¿samiany wówczas z atrybutem patrona ówczesnych w³acicieli  w. Jana Chrzciciela.
Wizerunek lilii heraldycznej, widniej¹cy na XIV-wiecznej pieczêci Strzelec Krajeñskich  na pieczêci miejskiej z nastêpnego stulecia zosta³ zniekszta³cony. Pieczêci¹ z takim wizerunkiem pos³ugiwa³y siê w³adze miasta jeszcze u schy³ku XVIII w.40,
a zatem wydarzenia zwi¹zane z przyjêciem luteranizmu nie wp³ynê³y bezporednio
na zmianê god³a napieczêtnego.
Lilia heraldyczna widnia³a równie¿ na pieczêci miejskiej Krosna Odrzañskiego
 stolicy Ksiêstwa Kronieñskiego, które od 1482 r. by³o w rêkach margrabiów brandenburskich, a na mocy testamentu Joachima I przypad³o margarbiemu Janowi II.
Po raz pierwszy umieszczono j¹ na XIII-wiecznych brakteatach bitych w Kronie,
nastêpnie na pieczêci miejskiej z XIV w., ale  jak podaje Hupp  jako element uzupe³niaj¹cy pole pieczêci41. Wizerunek lilii sta³ siê jedynym motywem umieszczonym
na pieczêci herbowej z I po³. XVI w., a wiêc ju¿ po wprowadzeniu luteranizmu. Wi¹za³o siê to z uto¿samieniem, widniej¹cego na monetach i pieczêciach, wizerunku lilii z
patronk¹ miejscowego kocio³a i ca³ego miasta  Najwiêtsz¹ Mari¹ Pann¹42.
Zachodniopomorskich herbów miast o symbolice religijnej równie¿ nie zmnieniano na szersz¹ skalê na pocz¹tku Reformacji. W odró¿nieniu jednak od miast l¹skich i marchijskich  w miastach pomorskich dokonywano zmian w god³ach reprezentuj¹cych biskupów kamieñskich. Decyzjê o wprowadzeniu luteranizmu w ksiêstwach pomorskich podj¹³ w 1534 r. sejm stanów pomorskich, pomimo protestów
biskupa kamieñskiego43. Ju¿ wczeniej jednak ksi¹¿êta pomorscy wprowadzili swoich urzêdników do wszystkich klasztorów, a samego biskupa zobowi¹zano do s³u¿by
na rzecz ksiêcia44. Przejêcie maj¹tków klasztornych oraz zreformowanie biskupstwa
kamieñskiego po mierci biskupa Erazma Manteuffla zamknê³o etap kszta³towania
siê luteranizmu na Pomorzu Zachodnim.
God³a herbowe o tematyce religijnej na Pomorzu Zachodnim mia³y przede wszystkim miasta albo za³o¿one przez biskupów b¹d zakony, albo przez pewien czas
38
Pieczêæ Sulêcina z 1577, APP, Dep. Schwerin, B 26/1. Autor obszernej pracy o heraldyce zakonów rycerskich O. Neubecker stwierdza, i¿ w³aciwy herb templariuszy siê nie zachowa³. Na bia³ych
szatach zakonnych widnia³ czerwony krzy¿, ale na chor¹gwi templariuszy z po³. XIII w.  tylko dwa pasy:
czarny i bia³y (zob. O. N e u b e c k e r, Ordensritterliche Heraldik, Herold 1940, Bd. I, s. 85; W. K ol a k, J. M a r e c k i, Leksykon gode³ zakonnych, £ód 1994, s. 28).
39
J. H a r a s i m o w i c z, Treci i funkcje ideowe..., s. 30.
40
Pieczêæ Strzelec Krajeñskich na dokumencie z 1798, APP, Obrzycko  cech krawców, sygn. 712.
41
Pieczêæ sekretna Krosna Odrzañskiego z wizerunkami lilii w polu przy dokumencie z 1415 r.,
BLP, Stadt Crossen, Rep. 8, nr U 1.
42
Pieczêæ Krosna Odrzañskiego na dok. z 1777 r., APZG, Miasto Zielona Góra, cech cieli, sygn.
83 D.
43
Z. B o r a s, Pomorze Zachodnie w dobie Reformacji, Rocznik Lubuski, t. XIV, 1986, s. 64.
44
Ibidem, s. 54, zob. tak¿e M. W e h r m a n n, Pommern zur Zeit der beginnenden Reformation,
Baltische Studien, XX, 1917, s. 45.
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wchodz¹ce w sk³ad ich maj¹tków. Wród herbów miast po³o¿onych na obszarze w³adztwa biskupów kamieñskich najwiêkszych zmian dokonano w wizerunkach pieczêci
Kamienia Pomorskiego. Na pieczêci z koñca XVI w. zachowano wizerunek w. Jana,
ale widniej¹ce po jego bokach pastora³y przekszta³cono na fragment krzes³a, na
którym siedzia³ wiêty45. Jeszcze dalej posunê³y siê przeobra¿enia wizerunku pieczêci w czasach wojny trzydziestoletniej  zamiast w. Jana umieszczono w niej postaæ kobiety z ko³nierzem, tzw. kryz¹ i powtarzano j¹ na póniejszych XVII- i XVIIIwiecznych pieczêciach.
W odró¿nieniu od herbu kamieñskiego, w³adze innego miasta biskupiego 
Ko³obrzegu, pos³ugiwa³y siê w czasach nowo¿ytnych a¿ do XIX w. dwiema ró¿nymi
pieczêciami: z wizerunkami o tematyce kocielnej i wieckiej. Pierwsza by³a wzorowana na XIV- i XV-wiecznych pieczêciach sekretnych, przedstawiaj¹cych jako g³ówny motyw infu³ê biskupi¹ i dwa skrzy¿owane pastora³y46. Druga pochodzi³a z czasów
rebelii mieszczan ko³obrzeskich, na których czele sta³ Jakub Adebar, i przedstawia³a
m.in. na tarczy herbowej dwa skrzy¿owane haki panwiowe (Pfannhacken)47. Pomimo to herbem miasta pozosta³y dwa skrzy¿owane pastora³y. Potwierdzenie, i¿ w³anie taki by³ wizerunek herbu, odnajdujemy w opisie przegl¹du oddzia³ów mieszczan
ko³obrzeskich w 1665 r., gromadz¹cych siê pod czterema sztandarami. Na jednym
widnia³ herb miasta, na drugim  hak panwiowy, na trzecim  trzy wie¿e, a na czwartym  dwa ³abêdzie, a wiêc elementy herbu48. Równie¿ na XVII-wiecznych pieczêciach Karlina zachowa³y siê wizerunki zwi¹zane z biskupami kamieñskimi  pastora³y i infu³a49. W³adze dwóch innych miast zachodniopomorskich, Koszalina i Bobolic,
w XVI w. pos³ugiwa³y siê pieczêciami z wizerunkami jedynie atrybutów w. Jana
Chrzciciela, zamiast wczeniejszych z postaci¹ biskupa (Koszalin) i wiêtego (Bobolice). Symbolika zwi¹zana ze w. Janem by³a bardzo popularna w sztuce luterañskiej,
mo¿na wiêc powi¹zaæ pos³ugiwanie siê przez oba miasta pieczêciami o takich w³anie motywach z wprowadzeniem i trwa³oci¹ nowego wyznania na Pomorzu Zachodnim50.
Przedreformacyjna symbolika pozosta³a w herbach ma³ych miast pomorskich,
za³o¿onych przez biskupów lub miejscowe zakony. Na pieczêci miasta Banie z koñca
XVI w., a tak¿e na póniejszych, utrzymano wizerunki zakonnicy oraz krzy¿a  ten
ostatni symbolizuj¹cy dawnych w³acicieli miasta, zakon templariuszy. Na XVII-wiecz45

APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 218.
M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 113, oraz APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 294.
47
O. Hupp powo³uje siê, opisuj¹c pieczêæ z hakami panwiowymi, na zapis ksi¹¿êcego urzêdnika i
znanego kronikarza Thomasa Kantzowa (O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 94), zob. tak¿e odcisk
pieczêci herbowej Ko³obrzegu z hakami panwiowymi w zbiorach archiwum pañstwowego w Szczecinie,
APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 291.
48
Opis przegl¹du oddzia³ów mieszczañskich przedstawi³ Rudolf Stoewer w pracy o historii Ko³obrzegu (zob. R. S t o e w e r, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1927, s. 104).
49
Zob. G. A. S e y l e r, Geschichte der Heraldik, Neuer Siebmacher, Bd. A, Nürnberg 1890, s. 313,
oraz APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 221, 222.
50
W przypadku Bobolic sporz¹dzenie nowej pieczêci jeszcze w XV w. zwi¹zane by³o tak¿e z odebraniem miasta biskupom przez ksiêcia szczeciñskiego w 1411 r. w wyniku najazdu zbrojnego. Odciski
pieczêci Bobolic i Koszalina zob. APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 192, 205, 223, 224.
46
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nej pieczêci Chociwla ponownie przedstawiono wizerunek pastora³u jako znaku reprezentuj¹cego dawnych w³acicieli miasta  biskupów kamieñskich. Lilia jako symbol NMP widnia³a na pieczêciach Gryfic, pocz¹wszy od XIV w. niezmiennie do wspó³czesnoci. Elementy reprezentuj¹ce w godle zakon jako za³o¿yciela miasta  wizerunki klucza i krzy¿a, widnia³y na pieczêciach i w herbie Trzebiatowa. Do wyj¹tków
wród wszystkich pieczêci i herbów, nie tylko zachodniopomorskich, ale tak¿e l¹skich i marchijskich, nale¿y zaliczyæ pieczêæ dawnego miasta Wierzbna. Przedstawia³a ona Chrystusa Sêdziego, siedz¹cego na têczy, z którego ust wystawa³y na boki
miecz i lilia. Ten obraz zgodny z tekstem Apokalipsy w. Jana widnia³ na niezachowanych pieczêciach Wierzbna pocz¹wszy od XIV w. Wizerunek pieczêci miejskiej zosta³ przejêty z dawnej pieczêci s¹dowej51.
W wyniku wojny trzydziestoletniej badane ziemie, a zw³aszcza miasta, zosta³y w
znacznym stopniu zniszczone, czêæ z nich podupad³a, staj¹c siê wsiami. Dla badañ
heraldycznych wojna trzydziestoletnia i zwi¹zana z ni¹ ruina wielu miast oznacza³a
zniszczenie wielu dokumentów i najstarszych pieczêci miejskich, które nie zachowa³y siê nawet w opisach. W sferze religijnej na l¹sku zosta³ zahamowany rozwój protestantyzmu, natomiast na Pomorzu i Nowej Marchii w³anie protestantyzm wypar³ ca³kowicie katolicyzm. Na tym terenie mo¿na zauwa¿yæ stopniow¹ sekularyzacjê motywów religijnych i unikanie w god³ach nowych miast wizerunków o tematyce religijnej.
Rekatolicyzacja, prowadzona przez Habsburgów na l¹sku, nie doprowadzi³a
do radykalnych manifestacji religijnych w nowych god³ach herbów miejskich, z wyj¹tkiem god³a Gliwic. Wród zmienionych w tym czasie herbów pewne elementy
akcentuj¹ce katolicki charakter miasta mo¿na widzieæ w godle Lubina, w którym
oprócz dotychczasowego wizerunku patronki miasta NMP umieszczono postaci
wiêtych Barbary i Agnieszki. Trzeba zaznaczyæ, ¿e zmiany dokonywane od XVI do
po³. XVII w. w god³ach o symbolice religijnej nie narusza³y wywodz¹cego siê ze redniowiecza kanonu przedstawieñ obrazowych. Wród herbów nadanych miastom
l¹skim w przywilejach w³adców z XVII w. znajduj¹ siê jedynie dwa: opisany wczeniej Gliwic, nadany w 1629 r., oraz Brzegu Dolnego z 1663 r. Herb gliwicki, przedstawiaj¹cy m.in. wizerunek Madonny z Dzieci¹tkiem i nadany katolickiej gminie,
jest jedynym wród miast na l¹sku przyk³adem god³a, którego nadawca zaakcentowa³ wyranie religijn¹ przynale¿noæ adresatów dokumentu. Nale¿y przy tym podkreliæ, i¿ herb Gliwic udostojniono poprzez dodanie do istniej¹cych wizerunków
wie¿y i po³uor³a górnol¹skiego wizerunku Madonny z Dzieci¹tkiem i po³uor³a cesarskiego.
Drugi herb nadano wraz z prawami miejskimi na mocy dokumentu cesarza Leopolda I z 1663 r.52 Na probê ówczesnego w³aciciela miejscowoæ otrzyma³a prawa
51
Wierzbno utraci³o prawa miejskie jeszcze przed wojn¹ trzydziestoletni¹, Brüggemann pisa³ w
swoim dziele jedynie o pieczêci s¹dowej z wizerunkiem Chrystusa Sêdziego, nie wspomina³ jednak o
herbie miasta (zob. L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung..., s. 99).
52
Or ygina³ dokumentu siê nie zachowa³, fragment dotycz¹cy herbów publikowali zarówno
H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 45, jak i O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 132, tak¿e w lokalnych
pracach na temat historii Brzegu Dolnego, np. O. K o c h, Geschichte der Stadt Dyhernfurth, Wohlau
1913, s. 11.
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miejskie i nazwê oraz herb w³anie z nim zwi¹zany. Dawna nazwa Brzegu Dolnego 
Dyhernfurth, pochodzi³a bowiem od nazwiska w³acicieli, rodziny von Dyhernów.
W godle herbowym widnia³a postaæ w. Jerzego walcz¹cego ze smokiem, jednak na
tarczy trzymanej przez rycerza znajdowa³ siê herb Dyhernów. Opisane god³o to bardzo interesuj¹cy przyk³ad symboliki doby nowo¿ytnej w heraldyce miast l¹skich.
Postaæ w. Jerzego reprezentuje patrona miasta, patrona za³o¿yciela  Jerzego von
Dyherna, oraz poprzez herb rodzinny samego Jerzego jako rycerza. Uto¿samienie
wizerunku wiêtego z aktualnym w³acicielem ziemskim, spotykane na malowid³ach
w XV w., sta³o siê powszechne wraz z rozwojem protestantyzmu. Obrazy biblijne
przedstawiano w formie uwspó³czenionej, poprzez nadanie malowanym postaciom
rysów ¿yj¹cych osób53.
Przedstawienia wizerunków o tematyce religijnej na pieczêciach ma³ych miast
l¹skich, z których najstarsze zachowa³y siê z XVII w., nie odbiega³y od uk³adów
ikonograficznych spotykanych ju¿ w redniowieczu. Widnia³y na nich zatem postaci
wiêtych patronów kocio³ów parafialnych lub patronów klasztorów b¹d biskupstw,
do których nale¿a³y miasta. Nale¿y podkreliæ, ¿e w odró¿nieniu od miast marchijskich, a zw³aszcza pomorskich, tych które uzyska³y prawa miejskie w XVII w., na
l¹sku motywy religijne na pieczêciach i herbach umieszczano doæ powszechnie.
Zró¿nicowanie terytorialne pod tym wzglêdem zwi¹zane by³o cile ze specyfik¹
wyznaniow¹ protestanckiego Pomorza i Nowej Marchii, z bardzo ograniczon¹ liczb¹
wiêtych, oraz w po³owie katolickiego l¹ska  z tradycyjnie, od wieków przestrzeganym kultem wiêtych. Niew¹tpliwie na obraz wyznaniowy l¹skich miast decyduj¹cy wp³yw mia³a polityka Habsburgów po wojnie trzydziestoletniej.
Z XVII w. pochodzi pieczêæ Barda z wizerunkiem tronuj¹cej Madonny, reprezentuj¹cym s³ynne l¹skie sanktuarium, znane ju¿ w XIV w., ale szczególnie licznie
nawiedzane przez pielgrzymów w³anie w XVII w.54 Patron miasta  w. Piotr, zosta³
przedstawiony równie¿ na XVII-wiecznej pieczêci Dusznik Zdroju55. Barokowy koció³ pod wezwaniem wiêtych Piotra i Paw³a wzniesiono na pocz. XVIII, ale w tym
samym miejscu znajdowa³a siê ju¿ wczeniej wi¹tynia parafialna, zarz¹dzana w XVII
wieku przez jezuitów. Znacz¹ca rola jezuitów w ¿yciu religijno-spo³ecznym ówczesnego l¹ska nie znalaz³a odbicia w symbolice herbów miast, po³o¿onych w ich maj¹tkach. Sami nie wprowadzili ¿adnych zmian. Dopiero znacznie póniej, w XVIII i
XIX w., pojawi³y siê publikacje, w których przypisywano im wizerunek krzy¿a w herbie, jak np. w przypadku god³a herbowego Nowego Miasteczka56.
53
Pocz¹tkowo postaci wspó³czesne, np. fundatorów, przedstawiano w znacznym pomniejszeniu w
stosunku do wiêtych. Z czasem by³y przedstawiane poni¿ej postacie wiêtych, por. np. o³tarz Paumgartnerów z 1498 r. A. Dürera (zob. W. H ü t t, Niemiecke malarstwo i grafika pónego gotyku i renesansu,
Warszawa 1985, s. 94). O nadawaniu postaciom, uczestnicz¹cym w obrazowych scenach biblijnych, rysów reformatorów, ksi¹¿¹t, szlachty czy mieszczan na l¹sku w dobie Reformacji zob. J. H a r a s i m ow i c z, Treci i funkcje ideowe..., s. 39.
54
Zob. A. N o w a c k, Schlesische Wallfahrtsorte älterer und neuerer Zeit im Erzbistum Breslau,
Breslau 1937, s. 136140.
55
Pieczêæ Dusznik z XVII w., APWr., Miasto K³odzko, sygn. B 258.
56
H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 223225. Nie mo¿na uto¿samiaæ wizerunku krzy¿a widniej¹cego
na nowej pieczêci Nowego Miasteczka z 1646 r. z jezuitami, pierwszy administrator jezuicki przyby³
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Wiek XVIII, a zw³aszcza zajêcie l¹ska przez Fryderyka Wielkiego, nie znalaz³
odzwierciedlenia w symbolice religijnej gode³ i wizerunków napieczêtnych miast.
Wprowadzenie swobody wyznaniowej i odzyskanie praw przez l¹skich protestantów tak¿e nie spowodowa³y wiêkszych zmian. Najwiêkszych dokonano dopiero w
XIX w., podobnie jak w herbach miast zachodniopomorskich i marchijskich. Szczególne znaczenie dla nich mia³y dwa wydarzenia w pañstwie pruskim: pierwsze wydanie w 1808 r. ordynacji o miastach oraz edykt o sekularyzacji dóbr kocielnych w
1810 r. W zwi¹zku z reorganizacj¹ w³adze miast zobowi¹zano do uaktualnienia pieczêci. Natomiast w zwi¹zku z przejêciem przez pañstwo dóbr kocielnych, miasta
pozostaj¹ce dot¹d w ich granicach sta³y siê królewskimi. Zmiany w sytuacji prawnej
znalaz³y swoje odzwierciedlenie w herbach. Do 1810 r. dawne miasto Kostom³oty
pos³ugiwa³o siê pieczêci¹ z wizerunkiem przedstawiaj¹cym opata klasztoru w. Wincentego z Wroc³awia, przez stulecia bowiem miasto by³o w³asnoci¹ zakonn¹. Po
1810 r. pos³ugiwa³o siê pieczêci¹ o wieckiej symbolice, z wizerunkiem m.in. pruskiego or³a. By³y to jednak odosobnione przypadki. Wiêkszoæ tych miast pozosta³a
po 1810 r. przy swoich dotychczasowych pieczêciach i herbach, przedstawiaj¹cych
wizerunki o tematyce religijnej i kocielnej. Wizerunki takie interpretowano wówczas jako motywy historyczne, wskazuj¹ce na d³ug¹ miejsk¹ tradycjê. Odwo³ywanie
siê do historii, zwi¹zanej z w³asnoci¹ zakonn¹, widoczne jest w XIX-wiecznych herbach dwóch miast marchijskich: £agowa i S³oñska. W god³ach obu widnia³ krzy¿
maltañski, reprezentuj¹cy dawnych w³acicieli joannitów.
Wiek XIX to tak¿e okres, gdy symbolika religijna z wizerunkami wiêtych patronów  szczególnie na Pomorzu Zachodnim, ale tak¿e na l¹sku  sta³a siê ma³o
zrozumia³a dla wielu ówczesnych rad miejskich. Proces ten by³ widoczny szczególnie na ziemiach, na których dominowa³ protestantyzm i przez stulecia nie istnia³ kult
wiêtych. W herbach i na pieczêciach miast zachodniopomorskich niekiedy wprowadzano wiêc na ich miejsce postacie wieckie: w Kamieniu Pomorskim  wizerunek w. Jana zamieniono na postaæ kobiety, a w Baniach  odwrotnie  postaæ zakonnicy na w. Mariê Magdalenê. Na l¹sku na pieczêci Baborowa  zamiast postaci
dwóch wiêtych, których nie potrafiono zidentyfikowaæ, umieszczono wizerunki
dwóch mê¿czyzn z palm¹ i kluczem, w których widziano wiêtych Piotra i Paw³a.
Opisuj¹c herb Dobrej w XVIII w. Brüggemann wyjania³, i¿ w jego godle pomorski
gryf stoi na krzele biskupim (in einen Bischofstühle stehenden), co by³o ewidentnym
b³êdem, bowiem na redniowiecznych pieczêciach gryf widnia³ ponad murem miejskim, a na XVI-wiecznej  w stylizowanym portalu57.
bowiem do maj¹tku dopiero w 1649 r. (zob. H. H o f f m a n n, Die Jesuiten in Deutsch Wartenberg,
Schweidnitz 1931, s. 2324).
57
O. Hupp, pisz¹c pracê o herbach Królestwa Pruskiego, prowadzi³ o¿ywion¹ korespondencjê i
by³ osobicie w wielu miastach. Wielokrotnie zwraca³ uwagê na brak choæby podstawowej wiedzy na
temat dawnych pieczêci i herbów w magistratach, zw³aszcza ma³ych miast (zob. np. O. H u p p, Die
Wappen und Siegel..., s. 84, 86, 169). B³êdne opisy herbów znalaz³y siê w wielu wczeniejszych dzie³ach
dotycz¹cych poszczególnych ziem, np. L. W. Brüggemann w pracy z 1784 r. o Pomorzu pisa³, i¿ herb
Kamienia Pomorskiego przedstawia w godle wizerunek kobiety lub zakonnicy (L. W. B r ü g g em a n n, Ausführliche Beschreibung..., s. 5; o herbie Dobrej, op. cit., s. 294), tak¿e APSz., Zbiór odcisków
pieczêtnych, nr 233.
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Krytyczne opracowania problematyki herbów miejskich powstawa³y dopiero od
II po³. XIX w. Zainteresowanie w³adz miejskich herbem wynika³o czêstokroæ niejako z
potrzeby chwili, tak jak w 1874 r. w momencie tworzenia Muzeum Marchijskiego w
Berlinie, w którego witra¿ach mia³y znaleæ siê herby wszystkich miast marchijskich58.

Geneza wizerunków religijnych i kocielnych
Zgodnie z klasyfikacjami heraldyki miejskiej wizerunki o tematyce religijnej zaliczano do dwóch zasadniczych grup. Pierwszej  gdy przedstawiano postaci wiêtych
lub gdy byli oni reprezentowani symbolicznie w god³ach przez atrybuty. Do drugiej
grupy nale¿a³y god³a z oznakami godnoci kocielnych: pastora³ami, infu³ami  reprezentuj¹cymi w³adzê biskupów b¹d opatów jako w³acicieli czy za³o¿ycieli miast59.
Specyficznym motywem by³ wizerunek krzy¿a, ze wzglêdu na bardzo zró¿nicowane
znaczenie symboliczne. By³ on bowiem zarówno znakiem reprezentuj¹cym w³acicieli miasta, np. zakony rycerskie, jak te¿ móg³ odnosiæ siê do kocio³a parafialnego,
np. pod wezwaniem Krzy¿a wiêtego (Opole), szpitala b¹d przytu³ka w. Krzy¿a
(Nowe Miasteczko, woj. lubuskie), lub stanowiæ znak zwi¹zany z nazw¹ miasta. Wieloznaczeniowoæ tego typu znaków i symboli utrudnia zakwalifikowanie ich do jednej z grup. Czêsto bowiem, podobnie jak wizerunek krzy¿a, tak¿e postaci i atrybuty
wiêtych mia³y kilka znaczeñ. Postaæ wiêtego mog³a reprezentowaæ równoczenie
patrona miejscowego kocio³a, jak i ca³ej diecezji (np. w. Jan Chrzciciel w herbach
Nysy i Kamienia Pomorskiego).

wiêci patroni kocio³ów parafialnych
Wybór wizerunku wiêtego patrona wi¹za³ siê przewa¿nie z wezwaniem najstarszego kocio³a w miecie. W przypadku najstarszych miast mo¿na wyznaczyæ specyficzny dla poszczególnych regionów kult wiêtych, zwi¹zany z XIII-wieczn¹ akcj¹ lokacji
miejskich. Z jednej strony nowo przybyli osadnicy  np. na l¹sk w XIII w.  przenosili kult wiêtych rozwiniêty w ich dawnej ojczynie. Z drugiej  na patrona miejscowego kocio³a wybierano wiêtego szczególnie czczonego na ziemiach, na których
siê osiedlali. Tak wiêc niemieccy osadnicy w XIII-wiecznym Jaworze wybrali na patrona miejscowego kocio³a parafialnego w. Marcina, którego kult by³ rozpowszechniony na ziemiach biskupstwa mogunckiego, sk¹d pochodzili. Z kolei kocio³y para58

s. 185.

G. F a l k, Kommunalwappen in Land Brandenburg, HeroldJahrbuch, N. F., 1996, Bd. I,

59
Marian Gumowski wyodrêbni³ dwie grupy: pierwsz¹  god³a religijne, do której zaliczy³ herby z
wizerunkami patronów i ich symboli, drug¹  god³a kocielne, zawieraj¹ce herby osób duchownych i
ich symbole (zob. M. G u m o w s k i, Herby miast polskich, Warszawa 1960). W nowszej klasyfikacji
Karlheinz Blaschke motywy religijne i kocielne zalicza do grupy przedstawiaj¹cej patronów kocio³ów
miejskich oraz do grupy podkrelaj¹cej zale¿noæ od dawnych w³acicieli (zob. K. B l a s c h k e, Die
Stadtwappen, [w:] Lexikon Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik, Hrsg. H. Göschel,
Leipzig 1985, s. 541).
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fialne w miastach l¹skich w XIII w. wznoszono ku chwale w. Jana Chrzciciela 
najstarszego patrona biskupstwa wroc³awskiego i ca³ego l¹ska. Kult tego wiêtego,
rozpowszechniony na l¹sku, znalaz³ równie¿ odzwierciedlenie w god³ach herbów
miejskich. Wizerunek jego postaci umieszczono w herbie Nysy, w pozosta³ych miastach zamiast ca³ej postaci  jego atrybuty: g³owê na tacy (Wroc³aw i Wi¹zów) lub
baranka (Lubi¹¿).
Drugim popularnym na l¹sku patronem by³ w. Piotr. Wizerunki wiêtego b¹d
jego atrybuty widnia³y w god³ach 4 miast, w których znajdowa³y siê wi¹tynie pod
wezwaniem tego patrona (Trzebnica, Strzegom, Toszek i Duszniki). W odró¿nieniu
od l¹ska, wizerunek w. Piotra nie znalaz³ siê w ¿adnym godle herbowym miast
zachodniopomorskich i marchijskich.
Do najstarszych wizerunków wiêtych na XIV-wiecznych pieczêciach nale¿a³a
postaæ Najwiêtszej Marii Panny. Symbolikê maryjn¹ napotykamy na wszystkich
badanych ziemiach. Na pieczêciach miast zachodniopomorskich widnia³ niekiedy
jej symbol  lilia (Gryfice). Podobnie w miastach marchijskich pos³ugiwano siê jedynie wizerunkiem lilii (Strzelce Krajeñskie). Na l¹sku do najstarszych przedstawieñ
nale¿a³a jej postaæ na pieczêci G³ogowa, w którym by³a patronk¹ miejscowej kolegiaty60. Wizerunek Madonny z Dzieci¹tkiem Jezus umieszczono równie¿ na XIV-wiecznej pieczêci sekretnej Lubina, w którym by³a patronk¹ najstarszego kocio³a61. Lilia
 symbol Marii patronki kocio³a w Kronie Odrzañskim  widnia³a na monetach i
pieczêci miasta. Z czasów nowo¿ytnych pochodzi tylko jedno god³o z Madonn¹ w
opisanym ju¿ dokumencie cesarskim nadanym Gliwicom w 1629 r.
Wród postaci i atrybutów wiêtych  patronów kocio³ów miejskich, wy³¹cznie
na l¹sku przedstawiani byli na pieczêciach: w. Jerzy  4 miasta (Brzeg Dolny, Dzier¿oniów, Miasteczko l¹skie i Milicz), w. Piotr  5 miast (Duszniki, Legnica, Strzegom, Toszek i Trzebnica), w. Katarzyna  2 miasta (Góra i Rudna), oraz w. Jan
Ewangelista (Olenica, Paczków i Wroc³aw). Oprócz wymienionych patronów w
herbach miast l¹skich widnia³y tak¿e wizerunki reprezentuj¹ce w. Paw³a (razem
ze w. Piotrem w Strzegomiu) i archanio³a Micha³a (Strzelin i Zawidów) oraz w.
Jakuba (Sobótka).

wiêci patroni diecezji, klasztorów i prywatnych w³acicieli
W miastach, bêd¹cych w³asnoci¹ kocieln¹, umieszczano wizerunki reprezentuj¹ce patronów diecezji i klasztorów, wówczas gdy znajdowa³y siê w dobrach biskupów
b¹d klasztornych. Wyobra¿enia religijne w god³ach herbów miast kocielnych posiada³y z regu³y podwójn¹ symbolikê: po pierwsze, reprezentowa³y w³acicieli, a po
60

Pieczêæ zachowana przy dokumencie z 1326 r. by³a wielokrotnie opisana i opublikowana, m.in.
przez F. Minsberga, Geschichte der Stadt und Festung Glogau, Glogau 1853, tab. I, przez H. SaurmêJeltscha (por. H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 7782), tak¿e przez M. Haisiga, Herb miasta G³ogowa  jego
geneza i symbolika, [w:] Ze studiów nad redniowiecznym G³ogowem i Krosnem, Zielona Góra 1970, s. 85.
61
XIV-wieczna pieczêæ z Madonn¹ by³a pieczêci¹ sekretn¹ (zob. pieczêæ na dok. z 1446 r., APLeg.,
Akta miasta Legnicy, sygn. U 310). Pieczêcie póniejsze, z XVI i XVII w., by³y ju¿ pieczêciami ogólnomiejskimi z legend¹: S[igillum] Civitatis Lobenensis (zob. H. S a u r m a, op. cit., s. 189).
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drugie, przedstawiany wiêty by³ zazwyczaj równie¿ patronem miejscowego kocio³a (np. Nysa i Kamieñ Pomorski).
Na l¹sku w herbach miast nale¿¹cych do biskupów wroc³awskich widnia³a
postaæ patrona diecezji  w. Jana Chrzciciela, b¹d jedynie jego atrybuty; na XIVwiecznej pieczêci Nysy np. wizerunek tego wiêtego z jego atrybutem  barankiem.
Symbolizowa³ on przynale¿noæ miasta do biskupów wroc³awskich62. G³owê w. Jana
na tacy umieszczono równie¿ na pieczêciach innego miasta  Wi¹zowa, którym w³adali biskupi wroc³awscy.
Postaæ w. Jana Chrzciciela, jako patrona diecezji kamieñskiej, znajdowa³a siê
równie¿ na pieczêciach i w god³ach herbowych miast po³o¿onych w dobrach biskupich. Popiersia wiêtego umieszczono w herbach Kamienia Pomorskiego, Koszalina
i Bobolic. Wizerunek na pieczêciach Kamienia Pomorskiego reprezentowa³ patrona
diecezji i jednoczenie kocio³a katedralnego.
W miastach nale¿¹cych do klasztorów umieszczano wizerunki patronów g³ównych wi¹tyñ zgromadzenia. Symbolikê zwi¹zan¹ z patronami klasztorów, w kilku
zaledwie pieczêciach i herbach, ³atwiej odtworzyæ na l¹sku, gdzie dobra zakonne
przetrwa³y do 1810 r., ni¿ na ziemiach marchijskich, a zw³aszcza pomorskich, na
których dobra te zosta³y przejête wkrótce po wprowadzeniu protestantyzmu.
Na l¹sku, na pieczêciach i póniejszym herbie Lubomierza, nale¿¹cego przez
stulecia do 1810 r. do benedyktynek, znajduje siê wizerunek w. Maternusa, patrona
wi¹tyni klasztornej. Dawne miasto Kostom³oty, nale¿¹ce do wroc³awskiego klasztoru
w. Wincentego, posiada³o do 1810 r. pieczêæ z wizerunkiem biskupa, trzymaj¹cego w
jednej rêce pastora³, a w drugiej ksi¹¿kê. Hupp, opisuj¹c wspomnian¹ pieczêæ, identyfikowa³ przedstawian¹ postaæ z opatem klasztoru63. Na XIII-wiecznych pieczêciach klasztoru wroc³awskiego, opisanych przez M. Gumowskiego, oprócz tronuj¹cej Madonny, przedstawiano jednak wiêtych Wincentego i Miko³aja w szacie biskupiej64. Podobnie jak na klasztornych, postaæ na pieczêci Kostom³otów przedstawia³a w. Wincentego.
Znacznie mniej ladów po zakonnych patronach zachowa³o siê na pieczêciach i
herbach miast zachodniopomorskich. Jedynie na pieczêciach Trzebiatowa z XIV w.
widnia³ wizerunek klucza, który O. Hupp identyfikowa³ jako symbol klasztoru w
Bia³obokach65. Podobnie w miastach marchijskich jedynym elementem god³a herbowego, reprezentuj¹cym dawnego patrona zakonu, by³ baranek  atrybut w. Jana
Chrzciciela, w herbie Sulêcina.
W dobie nowo¿ytnej w herbach nowych miast l¹skich wizerunki wiêtych reprezentowa³y patronów w³acicieli. Ten sposób symbolicznej reprezentacji opieki
wiêtego nad miastem, spotykany pocz¹wszy od XVI w., nie zawsze mo¿na uto¿saPieczêæ z wizerunkiem w. Jana na dok. z 1422 r. w APWr., Zbiór dokumentów kolegiaty nyskiej,
Rep. 102, sygn. 555, tak¿e M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 159.
63
O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 136, powo³ywa³ siê na wczeniejsze ustalenia H. Saurmy.
64
M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie..., s. 320.
65
I d e m, Najstarsze pieczêcie..., s. 229, uwa¿a³, i¿ wizerunki klucza i krzy¿a widniej¹ce na pieczêci
Trzebiatowa trudno wyt³umaczyæ, natomiast w póniejszej pracy zgodzi³ siê z opiniami niemieckich
badaczy i identyfikowa³ krzy¿ jako odznakê premonstratensów w Bia³obokach, a klucz jako atrybut w.
Piotra, patrona klasztoru (zob. M. G u m o w s k i, Pieczêcie i herby niektórych miast pomorskich, PZP,
t. XV, 1971, z. 3, s. 120).
62
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miaæ z przedstawieniem patrona miejscowego kocio³a parafialnego. Pierwszym, w
którego godle widnia³ patron w³aciciela i za³o¿yciela, by³ herb Miasteczka l¹skiego. Herb nadany miastu przez margrabiego Jerzego Fryderyka von Brandenburg
Jägerndorf (Karniów) przedstawia³ w. Jerzego walcz¹cego ze smokiem. Przywilej
wystawiono w 1561 r., 23 kwietnia, a wiêc w dniu wiêta patrona. Drugi herb z tego
typu wizerunkiem zosta³ nadany w 1663 r. Brzegowi Dolnemu przez ówczesnego
w³aciciela Jerzego Abrahama von Dyherna. Dlatego te¿ w godle znalaz³ siê wizerunek w. Jerzego. W tego typu god³ach herbowych mo¿na doszukaæ siê symbolicznego powierzenia opieki nad mieszkañcami patronowi ówczesnego w³aciciela miasta.

Pastora³y, infu³y
 wizerunki reprezentuj¹ce duchowieñstwo
God³a herbowe, zawieraj¹ce wizerunki pastora³ów, infu³, postaci biskupów i opatów,
wystêpowa³y na ca³ym badanym terenie. Symbolizowa³y one na pieczêciach i herbach biskupów b¹d opatów, jako za³o¿ycieli i w³acicieli miast. Najstarsze pieczêcie
XIII- i XIV-wieczne przedstawia³y wizerunek pastora³u b¹d postaæ biskupa. W ten
sposób reprezentowa³y w³adzê i w³asnoæ duchownych pastora³y na pieczêciach l¹skich: Cerekwicy i Nysy (biskupa wroc³awskiego)66, w³adzê s¹downicz¹ na pieczêci
³awniczej Sobótki (opata klasztoru augustianów)67. Pastora³y, jako znak reprezentuj¹cy w³acicieli, widnia³y tak¿e na pieczêciach pomorskich Chociwla, Kamienia Pomorskiego, Karlina i Ko³obrzegu. Na podobnej zasadzie, jak wyobra¿enia pastora³u na pieczêciach i herbach, w³adzê biskupów symbolizowa³y przedstawienia pastora³u na s³upach granicznych biskupstw (np. wroc³awskiego)68.
Inny atrybut w³adzy biskupów i opatów  infu³y, przedstawiano znacznie rzadziej ni¿ pastora³y. Na pieczêci wójtowskiej Sobótki widnia³ wizerunek infu³y obok
pastora³u69. Infu³a znajdowa³a siê jedynie w god³ach trzech miast zachodniopomorskich: Ko³obrzegu i Karlina (wraz z pastora³ami) oraz Golczewa70.
66
Pieczêæ Cerekwicy na dokumencie z 1437 r. przedstawia³a pastora³ wbity w ziemiê, po jego
bokach lilie heraldyczne jako znaki biskupstwa wroc³awskiego, APWr., Zbiór dokumentów klasztoru
w. Macieja we Wroc³awiu, Rep. 66, sygn. 519.
67
Na najstarszych pieczêciach Nysy i Sobótki przedstawiono inne wizerunki ni¿ na póniejszych
herbach. W pierwszym z miast  wizerunek wie¿y z pastora³em w bramie na dokumencie z 1260, w
drugim  wizerunek rêki trzymaj¹cej pastora³, z XIV w. (zob. J. W. S c h u l t e, Die Siegel der Stadt Neisse,
[w:] XX Jahresbericht der Neisser Philomathie, 1879, s. 89; P. P f o t e n h a u e r, Die schlesischen Siegel von
1250 bis 1300 bzw. 1327, Breslau 1879, tab. XIV, nr 107 i 108).
68
Por. W. M a i s e l, Archeologia prawna Polski, WarszawaPoznañ 1982, il. 134.
69
Przedstawiony wizerunek z pieczêci s¹dowej nigdy siê nie sta³ wizerunkiem na pieczêciach
ogólnomiejskich Sobótki. Na najstarszej, z XV w., przedstawiona by³a postaæ wiêtej, któr¹ Hupp identyfikowa³ jako Najwiêtsz¹ Mariê Pannê, chocia¿, jak napisa³, ze wzglêdu na ma³e rozmiary pieczêci 
30 mm, trudno by³o okreliæ atrybuty wiêtej (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 148). Od XVII w.
na pieczêci widnia³a postaæ w. Jakuba  patrona miejscowego kocio³a.
70
Golczewo w XIX w. nie posiada³o ju¿ praw miejskich. O herbie nie wspomina³ ju¿ w XVIII w.
B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung..., s. 10. Jedynym materia³em ikonograficznym, którym
dysponowa³ Hupp, by³y XIX-wieczne rysunki pieczêci (zob. O. H u p p, op. cit., s. 8586).
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Przedstawienia na najstarszych, XIII- i XIV-wiecznych, pieczêciach miejskich
wizerunków osób duchownych by³y zgodne z tymi, którymi pos³ugiwali siê biskupi
i opaci na swoich pieczêciach, dlatego te¿ zamiast atrybutów w³adzy postaæ biskupa
wystêpuje na nich in pontificalibus, a wiêc w takiej samej pozie, jak na jego pieczêciach biskupich. Postaæ biskupa kamieñskiego widnia³a na pieczêciach Koszalina i
Maszewa, postaæ klêcz¹cego biskupa za  na XIV-wiecznej pieczêci Nysy71.
Od oko³o po³owy XIII w. na pieczêciach miast kocielnych w³aciciele reprezentowani byli oprócz tradycyjnych wizerunków, wspomnianych ju¿ oznak godnoci i
przedstawieñ postaci, tak¿e przez herby. Pierwsze na pieczêciach miejskich, jak i na
biskupich, znalaz³y siê herby biskupstw72. Pierwsze herby rodzinne biskupów i opatów pojawi³y siê na pieczêciach w II po³. XIII w. Na l¹sku widnia³y po raz pierwszy
na pieczêci biskupa wroc³awskiego Henryka z Wierzbna z pocz. XIV w. Na Pomorzu
Zachodnim wczeniej, bo u schy³ku XIII w.73 Ju¿ w XIV w. herby biskupstwa wroc³awskiego znalaz³y siê na pieczêciach miejskich Nysy, a w XV w. Bielska i Wi¹zowa.
Na Pomorzu Zachodnim na pieczêciach miejskich herby rodzinne biskupów wyprzedzi³y herby biskupstwa. Herb biskupa kamieñskiego Hermana von Gleichena widnia³ na XIII-wiecznej pieczêci Koszalina. W wizerunku napieczêtnym Bobolic  w
XIV w. herb innego biskupa kamieñskiego Fryderyka von Eickstedta74. W odró¿nieniu od miast l¹skich, w miastach zachodniopomorskich nie wystêpowa³y pieczêcie
i herby przedstawiaj¹ce herb biskupstwa kamieñskiego.
W miastach bêd¹cych w³asnoci¹ klasztorów na badanym terenie znana jest
tylko jedna, i to póna, bo z 1762 r., pieczêæ z herbem opata. Widnia³ on na pieczêci
dawnego miasta Lubrzy, po³o¿onego na pograniczu l¹sko-wielkopolskim, które
wchodzi³o w sk³ad maj¹tku cysterskiego klasztoru w Parady¿u75.

Typy przedstawieñ wizerunków
religijnych i kocielnych w god³ach herbowych
W god³ach herbowych, tak jak w wizerunkach napieczêtnych, ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê pola komunikat o miecie przekazywany poprzez graficzne przedstawienia by³ znacznie uproszczony. Podobnie jak wizerunki reprezentuj¹ce archi71
Wizerunek biskupa w szacie pontyfikalnej, b³ogos³awi¹cego praw¹ rêk¹, a w lewej trzymaj¹cego
pastora³, widnia³ na pieczêci biskupa kamieñskiego Hermana z II po³. XIII w., tego samego, który lokowa³ Koszalin na prawie lubeckim (zob. K. B o b o w s k i, Dawne pieczêcie na Pomorzu Zachodnim,
Szczecin 1989, s. 105). Postaæ klêcz¹cego biskupa widnia³a na pieczêci s¹dowej biskupa wroc³awskiego
Przec³awa z Pogorzeli z I po³. XIV w. (zob. M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie..., s. 313).
72
Lexikon für Theologie und Kirche, Hrsg. M. Buchberger, Freiburg 1932, t. 4, s. 966.
73
O herbach biskupów wroc³awskich zob. P. B r e t s c h n e i d e r, Das breslauer Bistumwappen,
ZVfGS, 1916, Bd. L. Na II po³. XIV w. jako okres, od którego biskupi kamieñscy zaczêli umieszczaæ swoje
herby na pieczêciach, wskaza³ K. B o b o w s k i, op. cit., s. 109.
74
M. G u m o w s k i, Koszalin  jego herb i pieczêcie, [w:] Z dziejów Koszalina, Biblioteka S³upska,
t. 7, Poznañ 1970, s. 95; J. W. S c h u l t e, Die Siegel der Stadt Neisse..., s. 89.
75
Pieczêæ Lubrzy z 1762 r., APZG, Cech rzeników miasta wiebodzina, sygn. tymcz. 26. Pomimo
dobrego stanu zachowania god³o herbowe opata, umieszczone na niewielkiej tarczy, jest nieczytelne.
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tekturê miejsk¹, w³acicieli czy gospodarkê miast, równie¿ motywy o tematyce religijnej i kocielnej cechowa³ specyficzny schematyzm. W odró¿nieniu jednak od pieczêci, które z uwagi na sw¹ funkcjê jako rodka uwierzytelniaj¹cego dokument funkcjonowa³y w ograniczonym krêgu odbiorców, herby, jako ogólnomiejskie znaki umieszczane w miejscach publicznych, obejmowa³y niewspó³miernie liczniejsz¹, ale zarazem bardziej zró¿nicowan¹ spo³ecznie grupê odbiorców. Wizerunek zawarty w godle herbowym musia³ zatem przedstawiaæ motywy powszechnie rozumiane przez
ówczesnych mieszkañców. Równie¿ w god³ach o tematyce religijnej wizerunki spe³nia³y kryterium powszechnoci. Twórcy herbów, w wiêkszoci anonimowi, siêgali
do wizerunków z najbli¿szego otoczenia, a wiêc do malowide³ wiêtych w miejscowych lub najs³ynniejszych w regionie kocio³ach. Podobnie by³o w przypadku atrybutów wiêtych. Obecnie wiêkszoæ tych najstarszych wzorców ikonograficznych
ju¿ nie istnieje, jedynie w nielicznych przypadkach mo¿na god³a skonfrontowaæ z
realnie zachowanym malowid³em76. Niezwykle trudno jednak wizerunek w godle
herbowym analizowaæ w aspekcie stylu. Zachowawczoæ, cechuj¹ca przedstawienia
heraldyczne, zwi¹zana z chêci¹ wykazania siê jak najd³u¿sz¹ tradycj¹, by³a przyczn¹
przedstawiania tak¿e motywów religijnych, jak i innych wizerunków w god³ach, przewa¿nie w starszej konwencji stylistycznej77. W sposobie reprezentacji motywów religijnych i kocielnych w god³ach herbowych miast z badanego obszaru mo¿na doszukaæ siê jednak okrelonej stylizacji, wynikaj¹cej z umieszczenia herbu w konkretnej strukturze, np. o³tarza, wykonanej zgodnie z ówczenie przyjêtym kanonem estetycznym78.
Cechy stylowe przedstawianych gode³ czêstokroæ uleg³y zdeformowaniu przez
póniejsze przeróbki, najczêciej pod wp³ywem XIX-wiecznych publikacji. Podobnie
jak w innych krajach, wizerunki w god³ach interpretowano w tym stuleciu najczêciej w konwencji sztuki gotyckiej, a dok³adnie neogotyckiej79. Wspó³czesne wizerunki wiêtych w herbach miast ró¿ni¹ siê sposobem ich przedstawiania od tych,
które widnia³y na najstarszych pieczêciach, a póniej herbach.
76
Wizerunki, odzwierciedlaj¹ce sposoby przedstawiania postaci wiêtych przez redniowiecznych
malarzy, zachowa³y siê na niewielu malowid³ach ciennych i o³tarzach w kocio³ach na badanych ziemiach. Na l¹sku np. w kocio³ach: w Opolu  franciszkanów (scena ukrzy¿owania), Lubiechowie (postaci wiêtych), Ro¿kowie, obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Wroc³awiu (postaci wiêtych),
(zob. A. K a r ³ o w s k a - K a m z o w a, Malarstwo l¹skie 12501450, Wroc³awWarszawaKraków
Gdañsk 1979, s. 117, 119, 121, il. 14, 67, rys. e).
77
Typowym przyk³adem stylizacji heraldycznej, odwo³uj¹cej siê do redniowiecznych wizerunków herbowych, by³y kreacje heraldyczne Huppa, Die Wappen und Siegel..., passim.
78
Umieszczony np. na o³tarzu z 1615 r. w kociele w. Jerzego w Dzier¿oniowie herb miasta zosta³
przedstawiony na u¿ywanej wówczas owalnej tarczy, a postaæ wiêtego w zbroi, któr¹ nosili ówczeni
¿o³nierze.
79
Porównanie wizerunków napieczêtnych i gode³ herbowych z przedstawieniami obrazowymi w
dawnych kocio³ach i na miniaturach l¹skich pozwala odnaleæ kilka wzorców ikonograficznych, wykorzystanych przez autorów herbów. Szczegó³ow¹ charakterystykê gotyckiego malarstwa l¹skiego zob.
A. K a r ³ o w s k a - K a m z o w a, op. cit.; W. P o d l a c h a, Miniatury l¹skie do koñca XIV wieku, [w:]
Historia l¹ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, Kraków 1936; T. D o b r o w o l s k i, l¹skie
malarstwo cienne i sztalugowe, [w:] ibidem.

128

Na podstawie analizy gode³ herbowych mo¿na wyodrêbniæ kilka typów przedstawieñ religijnych. Nie odbiega³y one od tych, które spotkaæ mo¿na wród herbów
zarówno dawnej Polski, jak i innych krajów europejskich, chocia¿ jak wszêdzie istnia³y wyobra¿enia charakterystyczne dla opisywanych ziem.
Do g³ównych typów przedstawieñ nale¿a³y w grupie gode³ o tematyce religijnej
ca³e postaci wiêtych z atrybutami, ich popiersia i g³owy lub same atrybuty.

Postaci wiêtych i ich atrybuty
wiêty Jan Chrzciciel  przedstawiany w d³ugiej szacie, boso, z nimbem wokó³ g³owy.
W prawej rêce trzyma Baranka Bo¿ego. Wizerunek z god³a herbowego Nysy. wiêty na redniowiecznych malowid³ach i rzebach l¹skich trzyma³ zamiast baranka
medalion z barankiem w prawej lub w lewej rêce, w szacie z materia³u, niekiedy w
skórze z sierci¹80. Dopiero na XIX-wiecznych wizerunkach herbu wiêtego przedstawiano zgodnie z ewangelicznym wzorcem, w szacie z sierci wielb³¹da, opasanego rzemieniem81. Jego popiersie i postaæ widnia³y na XIV-wiecznych pieczêciach
dwóch miast zachodniopomorskich: Kamienia i Bobolic. Na pierwszej  wiêty sta³
w d³ugich szatach, ze z³o¿onymi do modlitwy d³oñmi, z nimbem wokó³ g³owy, na
drugiej  równie¿ w d³ugich szatach, trzyma³ na rêku baranka. Wzorcami ikonograficznymi dla obu pieczêci miejskich by³y ówczesne pieczêcie biskupów kamieñskich;
na prze³omie bowiem XIII i XIV w. pojawi³ siê w. Jan Chrzciciel  patron diecezji82.
Drugim wzorcem mog³y byæ XIII-wieczne rzeby, przedstawiaj¹ce wiêtego, z katedry w Kamieniu Pomorskim.
Dwa g³ówne atrybuty  g³owa na tacy i baranek  widnia³y na pieczêciach i w
herbach miast na ca³ym badanym obszarze. Istnia³y dwa typy wizerunku g³owy na
tacy. Pierwszy, z wyobra¿eniem g³owy na stoj¹cej misie, nale¿y uznaæ za specyficzny
dla Pomorza, w takim bowiem kszta³cie widnia³ jedynie na pieczêci Koszalina z XIV w.
W czasach nowo¿ytnych w godle Koszalina przedstawiano wizerunek misy le¿¹cej,
w sposób spotykany w herbach innych miast, np. l¹skich i czeskich  jednak g³owa
wiêtego widnia³a na niej nie en face, ale z profilu83. Drugi typ wizerunku g³owy na
misie, en face, widnia³ w herbach dwóch miast l¹skich: Wroc³awia i Wi¹zowa. G³owa w. Jana znalaz³a siê ju¿ na denarach Boles³awa Chrobrego, a póniej na wielu
pieczêciach biskupów wroc³awskich. G³owa nie le¿a³a jednak na misie, lecz by³a oto80
Rzeba w. Jana Chrzciciela na katedrze wroc³awskiej z XII w. (zob. M. G ê b a r o w i c z,
Architektura i rzeba na l¹sku do koñca XIV w., [w:] Historia l¹ska..., t. III, s. 34, tabl. I), obecnie w
Muzeum Archidiecezjalnym we Wroc³awiu; ilustracja z wizerunkiem wiêtego w Brewiarzu G³ogowskim
opisana w: A. K a r ³ o w s k a - K a m z o w a, op. cit., s. 115, fot. 34.
81
Tak przedstawi³ wiêtego O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 177.
82
K. Bobowski opisa³ pieczêcie biskupów Jaromira, Wis³awa i Jaromara, na których widnia³a postaæ w. Jana Chrzciciela (zob. K. B o b o w s k i, Dawne pieczêcie na Pomorzu..., s. 106).
83
Taki wizerunek widnia³ po raz pierwszy na pieczêci Koszalina z XVI w. (zob. APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 223). W 1622 r. herb miasta z takim god³em umieszczono na dzwonie katedry
koszaliñskiej (zob. M. C z e r n e r, Herby miast województwa koszaliñskiego, Koszalin 1989, ryc. 11;
M. G u m o w s k i, Koszalin  jego herb i pieczêcie).
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czona jedynie nimbem84. Po raz pierwszy wizerunek g³owy wiêtego na misie pojawi³ siê na pieczêci rady miejskiej Wroc³awia z ok. po³. XIV w.85 Liczne przyk³ady tego
typu przedstawieñ z XV w. istnia³y na wroc³awskim ratuszu oraz w kocio³ach, np. w
katedrze86. Drugi z atrybutów  baranek, wystêpowa³ na pieczêci Lubi¹¿a, u¿ywanej
jeszcze w XIX w. na l¹sku oraz na pieczêci Sulêcina w Nowej Marchii. Baranek w
herbie Sulêcina pierwotnie symbolizowa³ mêkê Chrystusa. Do dnia dzisiejszego wizerunek baranka z krzy¿em pasyjnym znajduje siê na kamiennej p³ycie w miejscowym kociele. W XIV w., po przejêciu miasta przez jaoannitów, uznany zosta³ za symbol w. Jana.
wiêty Jerzy  rycerz w zbroi stalowej b¹d b³êkitnej, walcz¹cy ze smokiem. Przedstawiany w god³ach w dwóch wariantach: na bia³ym koniu (Brzeg Dolny i Milicz)
b¹d pieszo (Dzier¿oniów i Miasteczko l¹skie). W miastach posiadaj¹cych w godle
postaæ piesz¹ tego wiêtego, pomimo wyobra¿eñ wizerunków napieczêtnych (Dzier¿oniów) lub zapisu w dokumencie herbowym (Miasteczko l¹skie), spotkaæ mo¿na
równie¿ drugi typ jego przedstawienia  na koniu. W Dzier¿oniowie na murach miejskich umieszczono kamienn¹ p³askorzebê z wizerunkiem w. Jerzego na koniu, natomiast pieczêci¹ z takim w³anie wizerunkiem pos³ugiwa³y siê w XVIII w. w³adze Miasteczka l¹skiego87. Postaæ wiêtego widnia³a jedynie w god³ach herbowych miast l¹skich. Widoczne by³o tak¿e zró¿nicowanie w uzbrojeniu. wiêty siedz¹cy na koniu
(bia³ym) zabija smoka kopi¹, zamienian¹ w niektórych wizerunkach na lancê. W herbie Brzegu Dolnego dodatkowym wyposa¿eniem by³a tarcza w lewej rêce, pocz¹tkowo zgodnie z przywilejem z herbem Dyherrnów. Na XVIII-wiecznym widoku miasta
Wernera na tarczy wiêtego nie by³o ¿adnego god³a88. Postaæ piesz¹ przedstawiano z
d³ug¹ w³óczni¹, pik¹ (lanca, Spehr) w prawej rêce (Miasteczko l¹skie i Dzier¿oniów).
Dopiero w XIX w., co szczególnie widoczne by³o u Huppa, wizerunki i barwy wiêtych
zosta³y zunifikowane, przy czym postaci pieszej dodano miecz w lewej rêce89.
84
Denar wroc³awski Boles³awa Chrobrego z wyobra¿eniem na rewersie g³owy w. Jana pozwala
stwierdziæ, i¿ patron katedry i biskupstwa wroc³awskiego ustalony zosta³ wraz z utworzeniem biskupstwa w 1000 r. (zob. M. G ê b a r o w i c z, Architektura i rzeba na l¹sku do schy³ku XIV w., oraz T. S i ln i c k i, Dzieje i ustrój Kocio³a katolickiego na l¹sku do koñca XIV w., [w:] Historia l¹ska od najdawniejszych czasów..., t. III, s. 29, t. II, s. 17).
85
M. Gumowski interpretuj¹c wspomnian¹ pieczêæ uwa¿a³, i¿ przedstawia³a jedynie g³owê w.
Jana otoczon¹ nimbem. Nale¿y jednak zgodziæ siê z wczeniejszymi pogl¹dami H. Saurmy i O. Huppa,
którzy zgodnie identyfikuj¹ w wizerunku napieczêtnym g³owê wiêtego na misie (zob. M. G u m o w s k i,
Najstarsze pieczêcie..., s. 248; H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 28; O. H u p p, Die Wappen und Siegel...,
s. 129).
86
M. £ a g i e w s k i, Herb Wroc³awia w architekturze miasta, Wroc³aw 1992, fot. 10 i 11.
87
Nieheraldyczne wyobra¿enie w. Jerzego nie w polu tarczy herbowej wiadczy, i¿ p³askorzeba
przedstawia jedynie wizerunek patrona miasta. O pieczêci Miasteczka l¹skiego z po³. XVIII w. z wizerunkiem w. Jerzego na koniu pisa³ M. G u m o w s k i, Herby i pieczêcie miejscowoci województwa
l¹skiego..., s. 172.
88
Brak herbu na rysunku Wernera wynika³ raczej z niewielkich rozmiarów rysunku ni¿ celowego
zabiegu grafika, zw³aszcza ¿e herb Dyhernów widnia³ w godle na wizerunku z 1772 r. na stronie tytu³owej Dyhernfurther Prievielegierte Zeitung, kiedy miasto by³o w³asnoci¹ grafa von Hoym.
89
Barwy i wizerunki postaci w. Jerzego u Huppa w god³ach Brzegu Dolnego i Milicza oraz Dzier¿oniowa i Miasteczka l¹skiego by³y bardzo podobne. O mieczu w herbie Miasteczka l¹skiego nie by³o
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wiêty Marcin  przedstawiany jako ¿o³nierz, w krótkich szatach z p³aszczem, niekiedy w pancerzu, na bia³ym koniu. Mieczem odcina kawa³ek swojego p³aszcza oddaj¹c go biedakowi, stoj¹cemu lub klêcz¹cemu obok. Wizerunek wiêtego znalaz³
siê w godle tylko jednego herbu miejskiego na badanych ziemiach  Jawora. Najwiêksze rozbie¿noci widoczne by³y w sposobie przedstawiania nakrycia g³owy i
postaci towarzysz¹cego biedaka. Na najstarszej, XIII-wiecznej pieczêci miejskiej, jego
postaæ przedstawiono z odkryt¹ g³ow¹ otoczon¹ nimbem, stoj¹cego biedaka umieszczono za po lewej (heraldycznie) stronie. Jednak na XV-wiecznej pieczêci sekretnej miasta na g³owie wiêtego widnieje mitra biskupia, a postaæ siedz¹cego biedaka
znajduje siê miêdzy nogami konia. Zmiana w sposobie przedstawiania wiêtego wynika³a z wzorowania siê twórców pieczêci na kamiennej p³askorzebie, wykonanej w
XIV w. na portalu, w po³udniowej czêci prezbiterium kocio³a pod wezwaniem w.
Marcina w Jaworze, na której w³anie mia³ mitrê biskupi¹. Z XV w. pochodzi³ obraz z
Jawora równie¿ ze w. Marcinem w mitrze90. G³owa z mitr¹ oznacza³a, i¿ wiêty przedstawiony by³ jako biskup, chocia¿ wydarzenie zilustrowane w herbie mia³o miejsce
w Amiens w 338 r., kiedy Marcin mia³ 18 lat i by³ szeregowym legionist¹ rzymskim.
W zwi¹zku z tym wizerunek wiêtego jedynie z nimbem wokó³ g³owy by³ poprawny91. Nie znajduje natomiast uzasadnienia przedstawienie siedz¹cego biedaka, na
obu bowiem wspomnianych zabytkach stoi on obok wiêtego. Miecz wiêtego przedstawiany by³ jako typowy redniowieczny miecz rycerski, a nie krótki miecz legionistów92.
wiêta Katarzyna Aleksandryjska  przedstawiana w d³ugiej szacie, w prawej lub lewej rêce trzyma pó³ ko³a, w lewej miecz lub ga³¹zkê palmow¹, na g³owie ma koronê,
gdy¿ zgodnie z przekazem legendy by³a córk¹ króla Kustosa93. Wizerunki jej widniej¹ w herbach dwóch miast l¹skich  Góry i dawnego Rudnej. Nie dotrwa³y do
naszych czasów wzorce ikonograficzne z których korzystali twórcy pieczêci miejskich Góry z XIV w. i Rudnej z XV w.94 Typy przedstawieñ na obu pieczêciach s¹
zbli¿one, z t¹ ró¿nic¹, i¿ w herbie pierwszego z miast wiêta trzyma w prawej rêce
palmê, a w drugim miecz. Wizerunek miecza pojawi³ siê równie¿ na XIII-wiecznej
wzmianki w przywileju z 1561 r. Wizerunek bez miecza przedstawi³ w póniejszej pracy M. Gumowski
(zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 137, 140, 141 i 168; M. G u m o w s k i, Herby i pieczêcie
miejscowoci województwa l¹skiego..., s. 171).
90
Portal z wizerunkiem wiêtego zachowa³ siê do dzi w kociele w Jaworze. O obrazie z Jawora
przedstawiaj¹cym w. Marcina pisa³ T. Dobrowolski, datuj¹c czas jego powstania na lata 14201430 (zob.
T. D o b r o w o l s k i, l¹skie malarstwo cienne i sztalugowe..., s. 172, ryc. 37).
91
Wed³ug ¿ywota w. Marcina, w Amiens napotka³ on zim¹ pó³nagiego ¿ebraka i odda³ mu po³owê
swojego p³aszcza (zob. A. B o b e r, Antologia patrystyczna, Kraków 1966, s. 380).
92
B³êdnie przedstawi³ god³o herbowe Jawora O. Hupp, nadaj¹c mu wszystkie wymienione, a nieuzasadnione motywy, a wiêc mitrê biskupi¹, siedz¹cego biedaka i d³ugi miecz rycerski (zob. O. H u p p,
Die Wappen und Siegel..., s. 156).
93
H. F r o s, F. S o w a, Twoje imiê. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1988, s. 339
340.
94
T. Dobrowolski wspomina³ o malowidle ciennym w katedrze wroc³awskiej z pocz. XV z wizerunkiem w. Katarzyny, który by³ bardzo zniszczony (zob. T. D o b r o w o l s k i, l¹skie malarstwo
cienne i sztalugowe..., s. 157158).
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pieczêci ³awniczej Góry95. Jeszcze w XIV w. na nastêpnej pieczêci ogólnomiejskiej
Góry wiêta mia³a miecz w prawej rêce i po³owê ko³a w lewej. Od tego czasu a¿ do
XVIII w. na wszystkich pieczêciach miasta widnia³ ten typ wizerunku96. Z koñca
XVIII w. pochodzi pieczêæ, na której w. Katarzyna trzyma miecz w prawej rêce i
zamiast ko³a  ga³¹zkê palmy w lewej97. Na pieczêci Rudnej zaobserwowaæ mo¿na
równie¿ niekonsekwencjê  wiêta trzyma miecz w prawej, kiedy indziej w lewej
rêce. Ostateczne ukszta³towanie siê typu przedstawienia z mieczem w prawej rêce
mo¿na wyt³umaczyæ chêci¹ urealnienia wizerunku postaci, która tak jak wiêkszoæ
ludzi by³a zapewne praworêczna.
wiêty Micha³ archanio³  typy przedstawieñ ju¿ na obszarze samego l¹ska by³y
bardzo zró¿nicowane98. Widnia³ zawsze ze skrzyd³ami i nimbem wokó³ g³owy, w d³ugich szatach lub w krótkiej rycerskiej tunice czy zbroi. W prawej rêce trzyma³ miecz,
w lewej wagê. Wizerunek w. Micha³a znajduje siê w god³ach dwóch herbów miast
l¹skich: Strzelina  ca³a postaæ, i Zawidowa  popiersie. Szczególnie interesuj¹co
prezentuje siê ewolucja wizerunków napieczêtnych i póniejszego god³a herbowego
Strzelina. Na najstarszej pieczêci z XIV w. archanio³ trzyma³ obur¹cz tr¹bê. Na kolejnej  z prze³omu XIV i XV w.  w prawej rêce miecz, a na pieczêci z XVI w.  dodatkowo w lewej rêce wagê z cz³owiekiem i diab³em. Heneliusz, opisuj¹c herb Strzelina,
u¿y³ okrelenia: Justitiam gerit, lance et gladio armatam, a zatem uto¿samiany z
symbolem Sprawiedliwoci archanio³ trzyma³ miecz i kopiê bez wagi99. W XVIII w.
na pieczêci przedstawiono go z mieczem i pust¹ wag¹, co powi¹zaæ nale¿y z protestanckim odrzuceniem funkcji wa¿¹cego dusze na S¹dzie Ostatecznym100.
Popiersie w. Micha³a na pieczêciach Zawidowa widnia³o pocz¹wszy od XV w.
Przedstawienie to uznaæ nale¿y za nietypowe, nie zosta³y mu bowiem przypisane
tradycyjne atrybuty  w prawej rêce trzyma³ z³oty kielich, a w lewej liliê heraldyczn¹.
Wizerunek kielicha symbolizowa³ s¹d Bo¿y lub bliskoæ Boga, trzyma go wiêc archanio³, uznawany za anio³a sprawiedliwoci i s¹du, obdarzony szczególnym zaufa-

95
M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 88, interpretowa³ wizerunek miecza na pieczêci
³awniczej jako symbol w³adzy s¹dowej, chocia¿ w tym wypadku miecz mia³ dwojak¹ symbolikê, pierwotn¹ jako atrybut patronki miasta oraz wtórn¹, póniejsz¹, odpowiadaj¹c¹ symbolice s¹du.
96
Pieczêæ Góry na dokumencie z 1326 r., APWr., Zbiór dokumentów klaszt. cystersów w Lubi¹¿u,
Rep. 91, sygn. 225. Pieczêæ z XVI w opisana przez O. Huppa, Die Wappen und Siegel..., s. 134.
97
Pieczêæ Góry na dok. z 1755 i 1802 r., APZG, Miasto Zielona Góra, cech kowali i lusarzy, sygn.
2 D, Miasto Wschowa, sygn. XX 14; Zimmermann poda³, i¿ wspó³czesny mu (koniec XVIII w.) herb
przedstawia³ po³uko³a miêdzy trzema wie¿ami (halbes Rad zwischen 3 Thürme), zob. F. A. Z i m m e rm a n n, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien..., Bd. X, Brieg 1791, s. 390.
98
Na l¹sku w. Micha³ by³ przedstawiany z mieczem i wag¹, np. na malowidle z XIV w. w kociele
w Strzelcach ko³o Sobótki (zob. T. D o b r o w o l s k i, l¹skie malarstwo cienne i sztalugowe..., s. 113), i
taki w³anie wzorzec stosowano najczêciej, ale przedstawiano archanio³a tak¿e bez miecza i skrzyde³,
wprowadzaj¹cego do Raju (zob. W. P o d l a c h a, Miniatury l¹skie do koñca XIV wieku..., s. 208, tabl.
LXVIII).
99
N. H e n e l i i, Silesiographia ..., s. 525.
100
J. H a r a s i m o w i c z, Treci i funkcje ideowe..., s. 86, zob. te¿ pieczêæ Strzelina na dok. z 1796,
APZG, Miasto Miêdzyrzecz, cech piekarzy sygn. 21 D.
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niem Boga101. Heraldyczna lilia pochodzi³a z herbu biskupstwa minieñskiego, w
którego granicach znajdowa³ siê Zawidów102.
wiêty Piotr  przedstawiany w d³ugich szatach, z siwymi w³osami i brod¹, z nimbem
wokó³ g³owy, trzyma w jednej rêce, w prawej, a innym razem w lewej, dwa skrzy¿owane klucze lub jeden, w drugiej ksiêgê. Wizerunek jego spotykamy jedynie na
l¹sku, w herbach Dusznik, Strzegomia i Trzebnicy. W herbach pierwszych dwóch
miast widnia³o popiersie wiêtego, w trzecim jedynie wizerunek g³owy i atrybuty 
skrzy¿owane klucze. Postaæ tego wiêtego wystêpowa³a powszechnie w malarstwie,
równie¿ na l¹sku, a wizerunki popiersia na XIII- i XIV-wiecznych pieczêciach Strzegomia odpowiadaj¹ spotykanym w sztuce religijnej103. W odmienny sposób przedstawiany by³ na pieczêciach Trzebnicy. Na XIV-wiecznych siedzia³ na tronie. Akcentowanie zwi¹zków w. Piotra z hierarchi¹ kocieln¹, poprzez umieszczenie go na
ozdobnym tronie papieskim, charakteryzowa³o czeskie malarstwo czasów Karola IV104. Ostatecznie w godle herbowym umieszczono wizerunek z pieczêci XV-wiecznej  g³owê wiêtego, a poni¿ej dwa skrzy¿owane klucze. To nietypowe przedstawienie powodowa³o, ¿e wizerunek jego g³owy mylono z tradycyjnym i popularnym, zw³aszcza na l¹sku, atrybutem w. Jana Chrzciciela105. Podobnie jak w opisanych miastach, równie¿ najstarsze pieczêcie Legnicy zawiera³y wizerunek w. Piotra, jednak
w herbie nadanym w 1453 r. w godle widnia³y jedynie dwa skrzy¿owane klucze.
Do god³a herbowego Dusznik wizerunek popiersia wiêtego przeniesiono z
XVII-wiecznej pieczêci; postaæ zgodna ze redniowiecznym typem przedstawieniowym. Nowym elementem by³ dodany do god³a dopiero w XVIII w. wizerunek koguta106 .
Niespotykany na innych pieczêciach wizerunek klucza, z uszczerbionym uchwytem, który symbolizowa³ patrona kocio³a parafialnego, widnia³ na XIV-wiecznej pieczêci górnol¹skiego miasta Toszka. Przedstawienie niepe³nego wizerunku klucza
nale¿y wi¹zaæ z podzia³em pola na dwie czêci. W lewej pobocznicy umieszczono
H. F r o s, F. S o w a, Twoje imiê..., s. 416.
Herb biskupstwa minieñskiego przedstawia³ w dwudzielnym polu liliê b³êkitno-z³ot¹ (por. Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, Hrsg. H. Appuhn, Dortmund 1994, s. 31). Zawidów, po³o¿ony
na historycznych Górnych £u¿ycach, nale¿a³ do Królestwa Saksonii, zosta³ w³¹czony do Prowincji l¹skiej dopiero po wojnach napoleoñskich w 1815 r.
103
w. Piotra przedstawiano na pieczêciach strzegomskich stoj¹cego za murem obronnym, por.
pieczêcie pocz¹wszy od koñca XIV w.  O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 145; M. G u m o w s k i,
Najstarsze pieczêcie..., s. 208. Na pieczêci herbowej z 1586 r. zamiast postaci wiêtych widniej¹ w polu
tarczy skrzy¿owane klucz i miecz (zob. APWr., Zbiór dokum. klasztoru cystersów w Henrykowie, Rep.
84, sygn. 759; APZG, pieczêæ Strzegomia na dok. z 1807 r., Miasto Wschowa, cech mydlarzy, sygn.
164 D).
104
A. K a r ³ o w s k a - K a m z o w a, Malarstwo l¹skie 12501450..., s. 58.
105
W opisie herbu Trzebnicy z 1785 r. F. Zimmermann twierdzi³, i¿ przedstawia³ g³owê w. Jana i
dwa skrzy¿owane klucze: Das Stadtwappen ist das Haupt Johannis mit zwei Schlüsseln (zob.
F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. IV, Brieg 1785, s. 339), por. pieczêæ Trzebnicy z 1672, APZG,
Miasto Zielona Góra, cech nieznany, sygn. 14 D.
106
Pieczêæ Dusznik na dokumencie z 1602 r., APWr., Miasto K³odzko, Rep. 88, B. 258; wizerunek
pieczêci opublikowa³ M. H a i s i g, Herby miast Ziemi K³odzkiej, Zeszyty Muzeum Ziemi K³odzkiej,
nr 4, 1992, s. 26, nr 2.
101
102
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po³uor³a górnol¹skiego, a prawej  po³uklucz. Na póniejszych pieczêciach nie przestrzegano tej zasady i widnia³ na nich ca³y klucz107.
wiêty Jan Ewangelista  przedstawiany jako m³odzieniec, z d³ugimi jasnymi w³osami i nimbem wokó³ g³owy. Jedyny wizerunek wiêtego, a dok³adniej jego g³owy z
fragmentem szyi, umieszczono w herbie Wroc³awia z 1530 r. Sporz¹dzony w kancelarii cesarskiej barwny wzór herbu przedstawia³ g³owê z szyj¹, osadzon¹ na odwróconej koronie. Wzorce ikonograficzne cesarskiego Wappenmalera nie s¹ znane.
W redniowiecznym malarstwie l¹skim ten typ przedstawienia równie¿ nie jest znany. Najczêciej spotykanym motywem na malowid³ach i miniaturach by³a scena ukrzy¿owania, w której w. Jan sta³ wraz z Mari¹ pod krzy¿em108. Jego popiersie  jako
patrona kaplicy ratusza wroc³awskiego, w typie przedstawienia podobnym do tego z
póniejszego god³a  pochodzi³o z II po³. XIV w., a wizerunek g³owy z tarczy herbowej znalaz³ siê na XV-wiecznym tympanonie nadokiennym tego ratusza109. W dwóch
pozosta³ych herbach l¹skich, Olenicy i Paczkowa, reprezentowa³ go atrybut 
orze³110. By³o to zgodne z treci¹ Apokalipsy i póniejsz¹ aplikacj¹ w. Hieronima,
który nada³ w. Janowi symbol or³a, gdy¿ teologiczn¹ g³êbi¹ wzniós³ siê najwy¿ej na
skrzyd³ach natchnienia111. Orze³ w herbach obu miast by³ wzorowany na symbolu
w. Jana z popularnego w sztuce sakralnej przedstawienia Chrystusa Sêdziego, na
którym wokó³ Jezusa znajdowa³y siê symbole wszystkich ewangelistów. Orze³ w.
Jana, ustawiony profilem, trzyma³ w szponach wstêgê z imieniem ewangelisty, g³owê ptaka otocza³ nimb112. Na pieczêciach wspomnianych miast wizerunek or³a nabra³ ju¿ pewnych cech heraldycznych, ukszta³towanych zapewne pod wp³ywem pieczêci ksi¹¿¹t l¹skich. Szeroko rozwarte skrzyd³a to efekt heraldyzacji, jednak czêæ
doln¹ tu³owia ze szponami przedstawiano w sposób nieheraldyczny. Zachowano równie¿ nimb wokó³ g³owy i wstêgê. Z nieznanych powodów na starszych pieczêciach
Paczkowa wstêga zosta³a zamieniona na bli¿ej nieokrelon¹ ga³¹zkê rolinn¹113. Wi107
Podobnie interpretuje wizerunek niepe³nego klucza M. K a g a n i e c, Herby i pieczêcie miast
górnol¹skich..., z. 1, s. 55. Tego typu wizerunki napieczêtne wystêpowa³y równie¿ w innych miastach
l¹skich, np. cinawa  po³uor³a i po³owa wie¿y i bramy.
108
Taki typ przedstawienia w. Jana opisali: M. G ê b a r o w i c z, Architektura i rzeba na l¹sku...,
s. 76; T. D o b r o w o l s k i, l¹skie malarstwo cienne i sztalugowe..., s. 118, 126, 156.
109
Zob. L. B u r g e m e i s t e r, G. G r u n d m a n n, Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, Breslau
1930, Bd. I, s. 33; M. £ a g i e w s k i, Herb Wroc³awia..., fot. 38.
110
Pieczêcie Olenicy i Paczkowa na dokumetach z 1472 i 1415 r., APWr., Zbiór dokum. klasztoru
w. Macieja w Wroc³awiu, Rep. 66, sygn. 634, i Zbiór dokum. klasztoru cystersów w Henrykowie, Rep.
84, sygn. 156.
111
W. Z a l e s k i, wiêci na ka¿dy dzieñ, Warszawa 1989, s. 797.
112
Taki wizerunek symbolu w. Jana widnia³ na karcie 154 trzebnickiego Psalterium nocturnum z
XIII w. Opis zob. W. P o d l a c h a, Miniatury l¹skie do koñca XIV wieku..., s. 207. Podobny wizerunek
Chrystusa Sêdziego z XIV w. z or³em zachowa³ siê na sklepieniu katedry w Kamieniu Pomorskim. Znana jest tak¿e chor¹giew biskupa Pomezanii z takim wyobra¿eniem or³a w. Jana, przedstawiona w Banderia Prutenorum Jana D³ugosza (zob. Jana D³ugosza Banderia Prutenorum tudzie¿ Insignia seu clenodia Regni Poloniae, wyda³ J. Muczkowski, Kraków 1851, s. 12, il. nr 8).
113
Pozostawienie wizerunku nieheraldycznego or³a i usuniêcie wstêgi spowodowa³o, i¿ god³o herbowe Paczkowa sta³o siê ma³o zrozumia³e; Zimmermann pisa³, i¿ herb miasta przedstawia bokiem stoj¹-
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zerunek or³a z XIV-wiecznej pieczêci Olenicy po raz pierwszy umieszczono na kwartnikach olenickich, bitych w latach 1273-1309114.
Wyrane jest zró¿nicowanie barw atrybutu w. Jana. W herbarzu Siebmachera
orze³ w godle Olenicy zosta³ przedstawiony w bia³ej barwie115, natomiast nie s¹
znane najstarsze barwy god³a w herbie Paczkowa. Na XIX-wiecznych wizerunkach
orze³ jest czarny, co jest b³êdne, bowiem orze³ by³ zwykle srebrny lub z³oty116.
wiêty Jakub Wiêkszy, aposto³  przedstawiany w stroju pielgrzyma, z lask¹ w jednej i
tykw¹ na wodê w drugiej rêce, niekiedy z przewieszon¹ przez ramiê torb¹ i muszl¹.
Jego wizerunek widnia³ na pieczêci w godle herbowym tylko jednego miasta  Sobótki, i to z doæ pónego okresu, bo z XVII w. By³ on patronem miejscowego kocio³a parafialnego. Postaæ wiêtego jako pielgrzyma mia³a bardzo obszern¹, krótk¹ pelerynê, kapelusz na g³owie, laskê w prawej rêce i torbê na lewym ramieniu, w lewej
za rêce trzyma³ on naczynie na wodê (buk³ak?)117. W pracy Huppa zosta³ przedstawiony w szacie pielgrzyma, ale z innym atrybutem w prawej rêce  trzyma³ bowiem
ksi¹¿kê118.
wiêty Materny (Maternus)  przedstawiany w szacie pontyfikalnej biskupa, z mitr¹
na g³owie, pastora³em w jednej i kocio³em w drugiej rêce. Popiersie jego umieszczono w godle tylko jednego miasta  l¹skiego Lubomierza. Od XIII w. istnia³
tam klasztor benedyktynek, patronem za kocio³a klasztornego by³ w. Maternus
(Ecclesia Sanctimonialium S. Materno). Na pieczêciach miejskich Lubomierza
przedstawiano wiêtego z pastora³em w jednej rêce i ksi¹¿k¹ w drugiej albo z pastora³em i kocio³em119.
Najwiêtsza Maria Panna  wród bardzo wielu typów przedstawieñ NMP w herbach miejskich dominowa³a Hodegetria  wyobra¿aj¹ca tronuj¹c¹ Madonnê z Dzieci¹tkiem Jezus na lewym ramieniu120. W ci¹gu stuleci wizerunki wielokrotnie zmieniano, przekszta³cenia za wynika³y najczêciej z braku wiedzy twórców pieczêci i
herbów. Na okaza³ej pieczêci G³ogowa z 1326 r. przedstawiono postaæ tronuj¹cej,
cego ptaka, prawdopodobnie or³a (seitwertstehender Vogel vermutlich ein Adler)  zob. F. A. Z i mm e r m a n n, Beyträge..., Bd. III, Brieg 1784, s. 317.
114
F. F r i e d e n s b u r g, Die Schlesischen Münzen des Mittelalters, Breslau 1931, poz. 237.
115
Johann Siebmachers Wappenbuch..., s. 242.
116
Hupp przedstawi³ w z³otym polu czarnego or³a ze z³otym nimbem, co powodowa³o, ¿e z³ote
barwy zlewa³y siê. Nale¿y s¹dziæ, i¿ pole herbowe musia³o wczeniej posiadaæ inn¹ barwê (zob. O. H u p p,
Die Wappen und Siegel..., s. 178).
117
Opisana pieczêæ doæ powszechnie wystêpuje na dokumentach XVII-wiecznych i póniejszych,
np. pieczêæ Sobótki na dokumencie z 1686 r., APZG, Cech rzeników w wiebodzinie, sygn. tymcz. 36.
118
Zimmermann w 1785 r. opisa³ herb (Wappen) Sobótki, podkrelaj¹c, ¿e przedstawia³ w godle
w. Jakuba: führt in ihren Wappen den Apostel Jakobus (F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. V,
Brieg 1785, s. 389; O. H u p p, op. cit., s. 146).
119
Ecclesia Sanctimonialium S. Materno nuncupata cuius etiam imagineum oppidum in insigni
gerit (zob. N. H e n e l i i, Silesiographia..., s. 306; O. H u p p, op. cit., s. 160).
120
Autorzy pracy Sanktuaria polskie wyodrêbnili 11 g³ównych typów przedstawieñ NMP i ustalili,
i¿ ok. 50 proc. wizerunków to Hodegetria. Zaprezentowany podzia³ jest jednak ma³o przejrzysty i czêæ
wizerunków NMP zaliczonych mo¿e byæ równoczenie do kilku typów przedstawieniowych (zob. W. Z al e s k i, Sanktuaria polskie, oprac. M. i J. £empiccy, Warszawa 1988, s. 8 i 512513).
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ukoronowanej Madonny z Dzieci¹tkiem Jezus na lewym ramieniu, siedz¹cej pod
wczesnogotyckim baldachimem. Niespotykany na innych pieczêciach l¹skich sposób kompozycji wizerunku i zapisu legendy (rym leoniñski) wskazywa³ na zagraniczne pochodzenie rytowników t³oka. Marian Haisig porównywa³ pieczêæ g³ogowsk¹ z podobnymi z miast w³oskich i po³udniowofrancuskich121. Jeszcze na XV-wiecznej pieczêci G³ogowa widnia³ uproszczony wizerunek Madonny, siedz¹cej na ³awie.
Jednak ju¿ w 1504 r. w dokumencie Zygmunta Jagielloñczyka, potwierdzaj¹cym dawne
przywileje miasta, znalaz³a siê wzmianka o Najwiêtszej Marii Pannie w S³oñcu
(Unser Lieben Frawen in der Sonnen), a wiêc w promienistej aureoli o kszta³cie
mandorli, typowej dla gotyku122. Ostateczny typ wizerunku, zbli¿ony do przedstawienia Madonny Zwyciêskiej, ukszta³towa³ siê dopiero na pocz. XVII w. Na stemplach menniczych z 1622 r. widnia³ czteropolowy herb G³ogowa, w którego pierwszym polu znajdowa³a siê stoj¹ca na pó³ksiê¿ycu postaæ Madonny z Dzieci¹tkiem i
ber³em, w promienistej aureoli123.
Popiersie Madonny z Dzieci¹tkiem Jezus na prawym ramieniu zosta³o umieszczone równie¿ na XIV-wiecznej pieczêci Lubina . Nietypowy wizerunek napieczêtny zarówno or³a, jak i Madonny z Dzieci¹tkiem na prawym ramieniu, wskazywa³ na
wp³ywy obce, czeskie czy nawet zachodnioeuropejskie. Przedstawienia na póniejszych pieczêciach i w godle herbowym odbiega³y od najstarszego, bowiem wizerunek Dzieci¹tka umieszczono na przemian na lewym lub na prawym ramieniu. Warto
zauwa¿yæ, i¿ opaska sierpowa na piersiach or³a w herbie lubiñskim s³u¿y³a równoczenie jako pó³ksiê¿yc, na którym widnia³a Madonna. Kolejna zmiana wizerunku
dokona³a siê w II po³. XVII w.; w godle herbowym umieszczono miêdzy wie¿ami
wizerunek tronuj¹cej, ukoronowanej Madonny z Dzieci¹tkiem i ber³em124. Bardzo
zniekszta³cony wizerunek NMP widnieje na póniejszych  XIX- i XX-wiecznych herbach.
W herbie Gliwic umieszczono wizerunek popiersia ukoronowanej Madonny z
Dzieci¹tkiem na lewym ramieniu i z ber³em, w promienistej aureoli na pó³ksiê¿ycu.
Wizerunek Madonny Zwyciêskiej w nowym herbie z 1629 r. by³ cile zwi¹zany ze
zwyciêsk¹ obron¹ miasta w czasie wojny trzydziestoletniej.
Heneliusz opisa³ jeszcze jeden herb miasta l¹skiego  rody, z wizerunkiem
NMP w godle. W XVII w. znakiem miasta by³a  wed³ug niego  Najwiêtsza Maria
(Urbis insigne est imago sanctissimae Virginis Dei parae). Nie zachowa³y siê jednak ¿adne pieczêcie z takim wizerunkiem125. W miecie istnia³ w tym czasie koció³
NMP, a zatem postaæ w godle herbowym reprezentowa³a patronkê126.
M. H a i s i g, Herb miasta G³ogowa  jego geneza i symbolika..., s. 85.
Zob. F. M i n s b e r g, Geschichte der Stadt und Festung..., Bd. I, s. 268.
123
F. F r i e d e n s b u r g, Schlesiens neuere Münzgeschichte, CDS, Bd. XIX, Breslau 1904, s. 223224.
124
Nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dami zarówno H. Saurmy, jak i O. Huppa, i¿ pieczêæ ta, pomimo
majusku³y w legendzie, posiada³a cechy stylowe typowe dla XVII w., natomiast M. Gumowski uwa¿a³, i¿
w³anie majusku³owe pismo wskazywa³o na wczeniejsze pochodzenie (por. H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 190; O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 160; M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie...,
s. 134).
125
N. H e n e l i i, Silesiographia..., s. 325.
126
Ibidem, s. 325.
121
122
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W god³ach herbowych o tematyce maryjnej znalaz³o siê tylko jedno, w którym
umieszczono wizerunek Madonny z Dzieci¹tkiem ze znanego na l¹sku i w Czechach sanktuarium w Bardzie. Wzorcem wizerunku tego god³a by³a XII-wieczna figura, przedstawiaj¹ca ukoronowan¹, tronuj¹c¹ Madonnê z Dzieci¹tkiem Jezus porodku, z kul¹ ziemsk¹ w prawej rêce. Dzieci¹tko trzyma ksiêgê w lewej rêce, a
praw¹ b³ogos³awi127. Charakterystyczny wizerunek napieczêtny przedstawia³ Madonnê na tronie, w XVII w. za postaæ otacza³a promienista aureola, natomiast Hupp
umieci³ jab³ko królewskie w d³oni Jezusa128.
Oprócz postaci w god³ach wielu herbów widnia³y znaki symbolizuj¹ce Madonnê. Wród bardzo wielu symboli, które jednoznacznie mo¿na z ni¹ uto¿samiæ, w tradycji wielu miast symbolikê maryjn¹ przypisywano najczêciej wizerunkom cia³ niebieskich i niektórych rolin. Do tradycyjnych atrybutów NMP nale¿a³ kwiat lilii,
wystêpuj¹cy w god³ach zarówno jako wyobra¿enie naturalnego kwiatu, jak i stylizowanej lilii, tzw. heraldycznej.
Drugim z symbolem NMP by³ kwiat ró¿y, lecz na badanym obszarze god³o z
takim wizerunkiem widnia³o jedynie w herbach miast górnol¹skich. Kwiat ten jako
symbol maryjny funkcjonowa³ ju¿ w V w., kiedy przyrównywano NMP do ró¿y wród
cierni, jednak dopiero w redniowieczu upowszechni³ siê wizerunek ró¿ w odniesieniu do mêki Chrystusa (czerwona ró¿a) i Matki Bo¿ej (bia³a ró¿a)129. Wizerunek
bia³ej (srebrnej) po³uró¿y widnia³ w godle Dobrodzienia, reprezentuj¹c NMP jako
patronkê miejscowego kocio³a. W dwóch pozsta³ych miastach, Olenie i Wodzis³awiu, wyobra¿enia po³uró¿y czerwonej i z³otej zwi¹zane by³y z dawn¹ nazw¹ i w³acicielami miast130.
Wieloznaczeniowe w sztuce religijnej wyobra¿enie gwiazdy symbolizowa³o równie¿ NMP. Wielokrotnie okrelana jako najjaniejsza z gwiazd, Stella matutina,
Matka Bo¿a reprezentowana by³a tak¿e przez wizerunek gwiazdy w herbach miejskich. Gwiazda widniej¹ca w godle Górzycy symbolizowa³a sanktuarium maryjne, w
herbie za Namys³owa  Najwiêtsz¹ Pannê jako patronkê miejscowego kocio³a.
Jezus Chrystus  w god³ach herbów miejskich przedstawiany zawsze w kontekcie
narracyjnym. Nale¿y równie¿ podkreliæ, i¿ jego postaæ wystêpuje w god³ach herbowych nies³ychanie rzadko. Wród herbów miast na badanym terenie wizerunek
127
S. M. G r a ¿ y n a, S. M. G i z e l a, R. S z y m c z a k, Z dawna Polski Ty Królow¹. Koronowane
wizerunki Matki Bo¿ej 17171990. Przewodnik po sanktuariach maryjnych, Szymanów 1990, s. 269271.
128
O. H u p p, op. cit., s. 146.
129
D. F o r s t n e r, wiat symboliki chrzecijañskiej, Warszawa 1990, s. 192193.
130
Brak wiarygodnych róde³, aby jednoznacznie, jak chcia³ M. Gumowski (Herby i pieczêcie miejscowoci województwa l¹skiego..., s. 302), przypisaæ ró¿ê w herbie Wodzis³awia NMP, natomiast barwa
ró¿y odpowiada ró¿y z herbu w³acicieli miasta w XVI w., hrabiów Planknarów von Kingsberg. W czasach nowo¿ytnych, w odró¿nieniu od redniowiecza, powszechnie umieszczano herby rodzin w³adaj¹cych miastami, a najstarsza pieczêæ Wodzis³awia pochodzi³a z koñca XVI w.; w przypadku Olesna czerwona ró¿a w godle symbolizowa³a dawn¹ nazwê miasta  Rosenberg, bez odniesienia do symboliki maryjnej, o której pisa³ M. Antoniewicz (zob. M. A n t o n i e w i c z, Herby miast województwa czêstochowskiego,
Czêstochowa 1984, s. 7071). O herbie Olesna pisa³ F. A. Zimmermann, powo³uj¹c siê na XV-wieczne
dokumenty miejskie, i¿ po 1450 r. zosta³ rozbudowany ratusz, na którego cianach wymalowano czerwone ró¿e na zielonym drewnie (zob. F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. II, Brieg 1783, s. 169).
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Chrystusa widnia³ tylko w jednym godle  pomorskiego Wierzbna. Równie¿ w herbach miejskich na s¹siednich ziemiach, np. w Wielkopolsce, postaæ Zbawiciela znalaz³a siê tylko w jednym godle (wiêciechowej).
W herbie Wierzbna umieszczono wizerunek Chrystusa Sêdziego, siedz¹cego
na têczy, z lili¹ i mieczem wychodz¹cymi z ust; sposób przedstawiania czêsty na
wielu malowid³ach ciennych i miniaturach. Wyobra¿enie Chrystusa Sêdziego widnieje na sklepieniu kocio³a katedralnego w Kamieniu Pomorskim, po³o¿onym nieopodal Wierzbna. Namalowane w po³. XIV w., mog³o stanowiæ wzorzec ikonograficzny dla twórcy pieczêci131.
Z bogatego zbioru symboli, przypisanych Chrystusowi, w heraldyce miejskiej
wystêpuj¹ jedynie najbardziej znane, a wiêc przede wszystkim przedstawienia Baranka Bo¿ego, niekiedy gwiazdy, winnej latoroli, rêki Bo¿ej i pentagramu. Wiele z
wizerunków, zw³aszcza cia³ niebieskich i rolin, utraci³o z czasem pierwotn¹ symbolikê i interpretowano je zgodnie z faktycznym wygl¹dem. Wspó³czenie odtworzenie pierwotnej symboliki jest nies³ychanie trudne.
W redniowieczu Chrystusa symbolizowa³y m.in. pêdy winnej latoroli  jeden
z ulubionych motywów w sztuce kocielnej. Motyw ten widnia³ na XIII-wiecznej pieczêci rody l¹skiej132. Wizerunek by³ uto¿samiany przez heraldyków z upraw¹ winoroli w okolicach miasta133. Pierwotne znaczenie tego wizerunku nale¿y jednak
identyfikowaæ z symbolem Chrystusa. W miecie znajduje siê do dzi koció³ w.
Krzy¿a, a zgodnie z jednym z opisów, Chrystus [...] wyci¹gn¹³ swoje ramiona niby
pêdy winne na drzewie krzy¿a134. Dopiero w czasach najnowszych wizerunek winnej latoroli interpretuje siê jako symbol zajêcia mieszkañców.
Symboliki Chrystusowej mo¿na doszukaæ siê tak¿e w god³ach herbowych dwóch
miast l¹skich  Bolkowa i Chojnowa  w których widniej¹ wizerunki s³oñca i ksiê¿yca. W sztuce religijnej s³oñce i ksiê¿yc reprezentowa³y odpowiednio: Chrystusa i
Koció³. Ksiê¿yc-Koció³ im bardziej przybli¿a siê do S³oñca-Chrystusa, tym bardziej s³abnie jego blask wobec wiat³a s³onecznego135. Dlatego te¿ Koció³ przedstawiano jako pó³ksiê¿yc. W godle Bolkowa wizerunek s³oñca znajduje siê po lewej
heraldycznie stronie, odpowiadaj¹cej symbolicznie wschodowi jako kierunkowi wiata, który równie¿ uwa¿ano za jeden z g³ównych symboli Chrystusa.
Wizerunek Baranka Bo¿ego w herbach miast l¹skich i zachodniopomorskich
symbolizowa³ przede wszystkim w. Jana Chrzciciela, sporadycznie  Chrystusa. Na
najstarszej, XIII-wiecznej, pieczêci Sulêcina widnia³ Baranek Bo¿y, który symbolicz131
Malowid³o na sklepieniu katedry w Kamieniu Pomorskim  fotografia wspó³czesna, zob.
J. Z. £ o z i ñ s k i, Pomniki sztuki w Polsce, t. II, cz. 1, Pomorze, Warszawa 1992, fot. 144.
132
Pieczêcie rody l¹skiej na dokumentach z lat 1333 i 1407, APWr., Zbiór dokum. klasztoru w.
Macieja we Wroc³awiu, Rep. 66, sygn. 1086, oraz Rep. 132 a/20.
133
W ten sposób interpretuj¹ wizerunek winnej latoroli zarówno M. Gumowski, jak i M. Haisig.
Pierwszy z badaczy uwa¿a³, i¿ byæ mo¿e wizerunek ten ma równie¿ inne znaczenie (zob. M. G u m ow s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 205; M. H a i s i g, Herb rody l¹skiej w wietle dokumentacji historycznej,
[w:] Studia z dziejów rody l¹skiej, regionu i prawa redzkiego, Wroc³aw 1990, s. 71).
134
D. F o r s t n e r, wiat symboliki chrzecijañskiej..., s. 183.
135
Ibidem, s. 99.
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nie reprezentowa³ ówczesnych w³acicieli, tj. zakon templariuszy, obroñców Grobu
Chrystusa.
Rêka Bo¿a, jako wizerunek god³a herbu miejskiego, widnia³a w herbach dwóch
dawnych miast l¹skich  Prusic i wierzawy. W obu symbolika rêki wi¹za³a siê
przede wszystkim z uprawnieniami s¹downiczymi ³aw miejskich.

Wizerunek krzy¿a
Krzy¿, jeden z g³ównych symboli chrzecijañskich, znalaz³ siê równie¿ w god³ach
herbów miejskich. Geneza tego znaku na pieczêciach i herbach by³a bardzo zró¿nicowana. W zasadzie tylko w jednym herbie  Opola, wizerunek krzy¿a symbolizowa³
mêkê Chrystusa, chocia¿ bezporednio odnosi³ siê do kolegiaty opolskiej pod wezwaniem Krzy¿a wiêtego136. W herbach innych miast wizerunek krzy¿a by³ przede
wszystkim znakiem reprezentuj¹cym za³o¿ycieli zakonów rycerskich b¹d w³acicieli miast. Krzy¿ widnia³ w herbach: Kluczborka na l¹sku  jako znak za³o¿ycieli
zakonu rycerskiego Krzy¿owców z Czerwon¹ Gwiazd¹; Sulêcina  w Nowej Marchii
 pocz¹tkowo krzy¿ templariuszy, póniej maltañski  joannitów; £agowa i S³oñska 
joannitów; Bani na Pomorzu Zachodnim  templariuszy; £eby i Bytowa  krzy¿aków.
Jedyny wizerunek krzy¿a jako symbolu zakonu ¿eñskiego (adelige Nonnenkloster)
znajdowa³ siê na pieczêciach Trzebiatowa. Natomiast w godle herbowym Nowego
Miasteczka wizerunek krzy¿a symbolizowa³ ufundowany w XIII w. szpital wiêtego
Krzy¿a. Wizerunek ten stanowi³ równie¿ motyw reprezentuj¹cy nazwê miasta.
W przypadku Kluczborka (Kreuzburg) symbolika krzy¿a, pierwotnie zwi¹zana z za³o¿ycielami miasta, w nastêpnych latach by³a uto¿samiana z jego nazw¹, w po³¹czeniu z wyobra¿eniami architektoniczymi w godle. Podobne znaczenie, odnosz¹ce siê
do nazwy miasta, mia³ wizerunek krzy¿a w godle Mirska (Friedeberg), umieszczony po raz pierwszy na pieczêci z XVIII w.137

Inne wizerunki religijne
Oprócz wymienionych wizerunków i wyobra¿eñ o tematyce religijnej, zwi¹zanych z
patronami kocio³ów, diecezji, klasztorów, w³acicieli, na pieczêciach przedstawiano
tak¿e wyobra¿enia religijne nie zwi¹zane bezporednio z miastem. Wraz z ustaleniem herbu miejskiego wizerunki te w wiêkszoci miast znalaz³y siê nie w god³ach,
lecz ponad tarcz¹, pe³ni¹c niekiedy rolê trzymaczy herbowych. Szczególnie popularnym wizerunkiem by³y g³owa lub popiersie anio³a. W tego typu przedstawieniu nale¿y
siê doszukiwaæ symbolicznej opieki sprawowanej przez anio³a nad miastem. G³ówkê
uskrzydlonego anio³a w herbie Dobroszyc umieszczono w górnej czêci pola, ponad
P. K n ö t e l, Städtewappen Oberschlesiens, Tarnowitz 1894, s. 18.
H. Saurma opisa³ pierwsz¹ pieczêæ z niewielkim wizerunkiem krzy¿a z 1774 r. Na wczeniejszych pieczêciach widnia³y arabeski (zob. H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 6465).
136
137

139

wizerunkiem zamku  symbolizuj¹cego miasto (Juliusburg) na pieczêci z 1676 r.138
Na innych l¹skich pieczêciach z XVIII w., Brzegu i Twardogóry, g³ówki uskrzydlonych anio³ów widniej¹ ponad tarczami. Na pieczêci Bierutowa z tego samego stulecia anio³ trzyma³ tarczê z herbem miasta139.
Pozosta³e wizerunki napieczêtne o tematyce religijnej mo¿na, podobnie jak
wyobra¿enia anio³ów, zaliczyæ do symbolicznego przedstawienia opieki boskiej nad
miastem. Na pieczêci dawnego miasta zachodniopomorskiego Wierzbna zosta³ umieszczony wizerunek Chrystusa Sêdziego  z mieczem i lili¹ wychodz¹cymi z ust. Oryginalne pieczêcie siê nie zachowa³y. Hupp opisa³ dwie pieczêcie, sekretn¹ i ³awnicz¹,
z tym samym wizerunkiem. Chrystus Sêdzia, jako symboliczne przedstawienie w³adzy s¹dowej, zosta³ przejêty do pieczêci miejskiej140.
Kolejny wizerunek, który symbolicznie reprezentowa³ opiekê bosk¹ nad miastem, znalaz³ siê na XVIII-wiecznych sztychach z widokami miast l¹skich Johanna
Wernera. W herbie dawnego miasta Goszcz widnia³o ponad wizerunkiem kocio³a i
drzew Oko Opatrznoci Bo¿ej  charakterystyczny motyw w sztuce l¹skich protestantów141. Korzystaj¹c z prac Wernera, w tej formie przedstawi³ herb miasta równie¿ Saurma142.
Dokonany przegl¹d wykaza³, ¿e symbolika religijna, realizowana z pomoc¹ wizerunków wiêtych i ich atrybutów, stanowi³a istotn¹ czêæ ogólnej symboliki gode³
miejskich. Reformacja i wprowadzenie nowej wiary spowodowa³o, i¿ niektóre wizerunki reprezentuj¹ce wiêtych sta³y siê z czasem niezrozumia³e i przekszta³cono je
w postaci wieckie. W herbach miast l¹skich szczególnie bogato reprezentowana
symbolika religijna w czasach rozwoju protestantyzmu przed wybuchem wojny trzydziestoletniej nie tylko nie zosta³a ograniczona, lecz wizerunki wiêtych pojawia³y
siê w god³ach nadanych miastom przez w³adców protestanckich. W herbach nada138
Prawa miejskie nada³ miejscowoci Dreske ksi¹¿ê wirtembersko-olenicki Sylwiusz w 1663 r.
Nazwê miasta na Juliusburg zmieni³ jego syn, ksi¹¿ê Juliusz Zygmunt w 1676 r. Wed³ug relacji Huppa
w³adze miasta jeszcze w XIX w. posiada³y przywilej ksi¹¿êcy, jednak nie by³o w nim barwnego wzoru
herbu. Zarówno Hupp, jak i Saurma, powo³ywali siê na wizerunki napieczêtne z XVII i XVIII w. (zob.
O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 135; pieczêæ Dobroszyc z 1676 r.; APP, Bojanowo, cechy rzemielnicze, sygn. 1410).
139
Wizerunek anio³a trzymaj¹cego tarczê z herbem miasta zinterpretowaæ mo¿na równie¿ jako
symbol opieki boskiej nad miastem. Jeden z najstarszych wizerunków napieczêtnych, przedstawiaj¹cych anio³a trzymaj¹cego tarczê z herbem miasta, widnia³ na XV-wiecznej pieczêci Torunia. W zwi¹zku
z tym, i¿ pieczêæ ta zosta³a sprawiona przez w³adze po wojnie trzynastoletniej, póniejsi badacze interpretowali, i¿ anio³ symbolizowa³ opiekê Boga nad miastem (zob. K. C i e s i e l s k a, Herb i pieczêcie
Torunia, Toruñ 1982, s. 23). O wizerunku anio³a w herbie Kluczborka pisa³ Heneliusz: Sie führet im
Wappen ein offen Thor mit zwey Flügeln darüber drey Thürme und über dem mittelsten einen Engel,
trudno jednak okreliæ, czy by³ to motyw w godle herbowym zamiast krzy¿a, czy postaæ anio³a widnia³a
nad tarcz¹. Nie zachowa³y siê te¿ pieczêcie miejskie z takim wizerunkiem (zob. N. H e n e l i i, Silesiographia..., s. 88).
140
O. Hupp opisa³ pieczêcie Wierzbna nie na podstawie oryginalnych odcisków, lecz XIX-wiecznych rysunków (zob. O. H u p p, op. cit., s. 90).
141
J. S t ê p o w s k i, Jezuicki prospekt organowy okresu kontrreformacji, jego geneza i ideologia na
przyk³adzie realizacji Micha³a Klahra w kociele jezuitów w K³odzku, [w:] Micha³ Klahr Starszy i jego
rodowisko kulturowe, red. J. Wrabec, Wroc³aw 1995, s. 35.
142
H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 9092.
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nych w czasie wojny trzydziestoletniej wizerunki o tematyce religijnej symbolizowa³y tak¿e katolicki, a zatem procesarski charakter miasta. W drugiej po³owie XVII i w
XVIII w. nie nast¹pi³y radykalne zmiany w typach przedstawieñ wizerunków religijnych143. Natomiast po zajêciu l¹ska przez Fryderyka II w nadawanych herbach, w
odró¿nieniu od wczeniejszych nadañ, nie znalaz³y siê wizerunki o treci religijnej.
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Istotna rola wizerunków o treci religijnej, tak¿e tych z przedstawieniami wiêtych, które w
wielu przypadkach umieszczone w herbach miast stanowi³y swoisty wyk³adnik dzia³alnoci w³acicieli
miast i w³adców, spowodowa³a, i¿ nie mo¿emy zgodziæ siê z pogl¹dami J. Nováka, który uwa¿a³, i¿ postaci wiêtych nie by³y herbami i stanowi³y jedynie uzupe³nienie ich atrybutów przedstawianych w god³ach
(zob. J. N o v á k, Slovenské mestské a obecné erby, Bratislava 1967, s. 3132). Tak¿e w najnowszych
pracach J. Novák podtrzymuje swój pogl¹d o wtórnym w stosunku do ich atrybutów charakterze postaci
wiêtych, zaznaczaj¹c jednak lojalnie, i¿ jego teoria nie zawsze pokrywa siê z praktyk¹, chocia¿by w
przypadku wspó³czesnych herbów gmin s³owackich (zob. J. N o v á k, Heraldika na Slovensku, [w:]
Heraldika na Slovensku, Martin 1997, s. 15).
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Rozdzia³ VII

SYMBOLIKA KRAJOBRAZU NATURALNEGO
I GOSPODARCZEGO W HERBACH MIEJSKICH

B

ezporednie naturalne otoczenie miast, z którym zwi¹zany by³ sam fakt powstania w tym miejscu osady, oraz g³ówne zajêcia mieszkañców, równie¿ znalaz³y
odzwierciedlenie w herbach miejskich.
Miejsce, w którym zosta³o za³o¿one miasto, by³o upamiêtniane przede wszystkim w jego nazwie, a w postaci graficznej  wizerunku napieczêtnym i godle herbowym. Po³o¿enie naturalne  wród lasów, na brzegiem rzeki, jeziora, morza czy na
górze  stanowi³o istotn¹ cechê wyró¿niaj¹c¹ i z regu³y wi¹za³o siê cile z jego specyfik¹ gospodarcz¹. Z pomoc¹ charakterystycznych wizerunków w god³ach tworzono komunikat, informuj¹cy zarówno o specyficznej rzebie terenu, zbiornikach i ciekach wodnych, dominuj¹cym typie rolinnoci, jak i o wspó³czesnym profilu gospodarczym. Motywy reprezentuj¹ce gospodarcze podstawy rozwoju oraz dobrobytu
miast i ich mieszkañców nale¿a³y do najstarszych tematów gode³.
Stanowi³y tak¿e specyficzne utrwalenie elementów krajobrazu naturalnego, zastanego w czasach powstawania miejscowoci. Oddzia³ywanie na pierwotny krajobraz ludzi, którzy zajmowali siê karczunkiem lasów, wydobywaniem kopalin, ¿eglug¹ czy rybo³ówstwem, powodowa³o jego zmianê, a symbolicznym przedstawieniem
tego by³ herb. W tym zakresie mo¿na uznaæ wizerunki w god³ach za reprezentuj¹ce
pewne elementy krajobrazu kulturalnego zwi¹zanego z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
mieszkañców miast.
W dotychczasowych klasyfikacjach wizerunków miejskich gode³ herbowych
motywów tych nie wyodrêbniano w samodzielnej grupie1. Wynika³o to g³ównie z
1
Marian Gumowski zaliczy³ wizerunki, charakteryzuj¹ce wygl¹d okolicy, do grupy inne god³a
(zob. M. G u m o w s k i, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 5456). Jiøi Louda wyodrêbni³ grupê
wizerunków zaczerpniêtych ze wiata przyrody, w³¹czaj¹c do niej niektóre god³a, np. symbolizuj¹ce
poprzez wizerunek ryby po³o¿enie nad wod¹ i g³ówne zajêcie mieszkañców (zob. J. L o u d a, Europäische
Städtewappen, Balzers/Lichtenstein 1969, s. 37). Karlheinz Blaschke pomin¹³ ca³kiem tego typu god³a
herbowe, zaliczaj¹c je do innych grup, np. przedstawiaj¹cych gospodarkê miasta (zob. K. B l a s c h k e,
Stadtwappen, [w:] Lexikon Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik, Hrsg. H. Göschel,
Leipzig 1985, s. 541).
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trudnoci zwi¹zanych z wieloznaczeniowym funkcjonowaniem wizerunków tworz¹cych god³a. Przypisywanie wizerunkom w god³ach herbów miejskich ró¿nego znaczenia, niekiedy zmieniaj¹cego siê w ci¹gu wieków, powodowa³o, i¿ kolejni badacze
zaliczali je do ró¿nych grup. God³a symbolizuj¹ce po³o¿enie naturalne klasyfikowano jako god³a mówi¹ce, czy te¿ jako herby za³o¿ycieli i w³acicieli, w koñcu jako
reprezentuj¹ce gospodarkê miasta2. cis³y zwi¹zek motywów, obrazuj¹cych po³o¿enie naturalne, z wizerunkami reprezentuj¹cymi gospodarkê wynika³ z faktu, ¿e podobnie jak w rzeczywistoci, specyfika gospodarcza miasta by³a uzale¿niona od warunków naturalnych. Tak wiêc god³a zawieraj¹ce wizerunki gór, wód, lasów informowa³y równie¿ o gospodarce miasta: górnictwie, rybo³ówstwie, ¿egludze, handlu,
mylistwie i pozyskiwaniu drewna. Z kolei god³a z motywami reprezentuj¹cymi g³ówne zajêcia mieszkañców, porednio poprzez umieszczone w nich wizerunki narzêdzi
i wyrobów, wskazywa³y na specyficzne cechy po³o¿enia naturalnego miasta. Wizerunki ryb w herbach reprezentowa³y np. g³ówne zajêcie mieszkañców i równoczenie po³o¿enie miasta nad rzek¹. Wzajemne powi¹zania gode³ o tematyce gospodarczej z przedstawiaj¹cymi wyobra¿enia charakteryzuj¹ce po³o¿enie naturalne miast,
pozwoli³y na wyodrêbnienie nowej, wiêkszej od dotychczasowych grup, do której
zosta³y zaliczone obydwa typy gode³.

Po³o¿enie naturalne miasta a gospodarka
w symbolice gode³ herbowych
Na ca³ym badanym obszarze istnia³y herby miejskie, w których god³ach umieszczano wizerunki, reprezentuj¹ce charakterystyczne elementy krajobrazu naturalnego.
Jeszcze przed ustaleniem herbów miejskich, wyobra¿enia o tej tematyce, podobnie
jak inne przyjête póniej w god³ach, znajdowa³y siê w najstarszych XIII-wiecznych
wizerunkach napieczêtnych. By³y one szczególnie wa¿ne, gdy¿ przedstawienia, zawarte w wizerunkach napieczêtnych, zawiera³y wiele szczegó³ów, które by³y przenoszone do póniejszych gode³ herbowych, zgodnie ze stosowanym w heraldyce
uproszczeniem wyobra¿eñ3. Typy przedstawieñ napieczêtnych mo¿na podzieliæ na
2

Najczêciej wizerunki reprezentuj¹ce po³o¿enie naturalne zaliczano do grupy gode³ mówi¹cych
(zob. herby z obrazowymi przedstawieniami nazw miast w niniejszej pracy). Gdy w herbie za³o¿yciela i
w³aciciela miasta widnia³y motywy przedstawiaj¹ce np. góry, których wyobra¿enie umieszczono równie¿ w godle miejskim, uto¿samiano go w³anie z w³acicielami (np. góry w herbie Boguszowa jako
motyw z god³a rodziny Hochbergów).
3
Licznych przyk³adów uproszczeñ dostarczaj¹ porównania najstarszych pieczêci miejskich z póniejszymi wizerunkami gode³ herbowych na ca³ym badanym obszarze. Na l¹sku, na XIII-wiecznej pieczêci
Z³otoryi, widnia³y trzy wzgórza, poroniête krzakami i drzewami, w godle herbowym widnia³y za jedynie trzy wzgórza bez rolin (pieczêæ Z³otoryi na dok. z 1348 r., APWr., Rep. 91, sygn. 302). Na pieczêciach Ziêbic i Z¹bkowic  kamienie czy fragmenty ska³, w godle Ziêbic zamienione na potrójne wzgórze
(pieczêæ Ziêbic na dok. z 1315 r., APWr., Rep. 66, sygn. 62). W godle Z¹bkowic nie zosta³y w ogóle
umieszczone (pieczêæ Z¹bkowic na dok. z 1407 r., APWr., Rep. 84, sygn. 151). W Nowej Marchii, na
pieczêci Mieszkowic z XIV w., widnia³y oprócz drzewa tak¿e krzewy czy fragmenty innych drzew  w
godle tylko pojedyncze drzewo (zob. E. K i t t e l, Brandenburgische Siegel und Wappen, [w:] Festschrift d.
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trzy zasadnicze grupy: pierwsz¹, reprezentuj¹c¹ po³o¿enie miast wród lasów, drug¹  po³o¿enie miast nad wod¹, trzeci¹  po³o¿enie na wzgórzach i w górach. Wzorce
ikonograficzne pieczêci pochodzi³y przede wszystkim bezporednio z natury. Na
pieczêci Z³otoryi z XIII w. umieszczono wizerunek trzech wzgórz dominuj¹cych nad
miastem4. Po³o¿enie pomorskiego Bia³ogardu nad Parsêt¹ zosta³o upamiêtnione na
XIV-wiecznej pieczêci przez wstêgê, symbolizuj¹c¹ rzekê5. Otaczaj¹ce dawne Choszczno lasy dêbowe symbolizowa³y w wizerunku napieczêtnym w XIV w. dwie dêbowe ga³¹zki6. Przyjête jako wizerunki na najstarszych pieczêciach wyobra¿enia, reprezentuj¹ce po³o¿enie naturalne, wystêpowa³y z regu³y wspólnie z innymi, odnosz¹cymi siê np. do w³acicieli i za³o¿ycieli. Do wyj¹tków nale¿a³y pieczêcie z wizerunkami mówi¹cymi, na których motywy obrazuj¹ce nazwy miast, pochodz¹ce od
charakterystycznego po³o¿enia, widnia³y jako jedyne wyobra¿enia7. Dopiero w czasach nowo¿ytnych, a wiêc kiedy herb miejski sta³ siê trwa³ym elementem symboliki
miejskiej, wizerunki przede wszystkim drzew i gór sta³y siê g³ównymi b¹d jedynymi motywami na pieczêciach.
Postaæ wyobra¿eñ, charakteryzuj¹cych po³o¿enie naturalne, zale¿a³a od umiejscowienia geograficznego. W god³ach miast zachodniopomorskich najczêciej znajdowa³y siê wizerunki reprezentuj¹ce umiejscowienie nad wod¹, i to zarówno nad
rzek¹, jeziorem jak i nad morzem, w herbach nowomarchijskich  wród lasów i pól,
rzadziej nad wod¹. Na l¹sku, gdzie wystêpowa³y w god³ach wyobra¿enia wody i
lasów, za specyficzne dla tego regionu nale¿y uznaæ przedstawienia gór i wzgórz.
Zajêcia mieszkañców towarzyszy³y z regu³y wyobra¿eniom charakterystycznych
elementów krajobrazu, zgodnie z rzeczywistym zwi¹zkiem miêdzy g³ównymi zajêciami czy rzemios³ami, którymi zajmowali siê mieszczanie, i po³o¿eniem naturalnym
miast. W myl tej zasady, w herbach miast l¹skich umieszczano wyobra¿enia zwi¹zane z górnictwem, natomiast w herbach zachodniopomorskich  z ¿eglug¹ i handlem morskim. Wspólne cechy wykazywa³y, niezale¿nie od przynale¿noci pañstwowej, god³a herbowe miast po³o¿onych nad Odr¹. Powi¹zania gospodarki miejskiej z
rzek¹ obrazowa³y reprezentacje dwóch podstawowych zajêæ mieszkañców: rybo³ówstwa i ¿eglugi. Podobnie zbli¿ona by³a symbolika gode³ miast, których podstawê
rozwoju gospodarczego stanowi³y okoliczne lasy. Zajêcia zwi¹zane z upraw¹ ziemi w
najstarszych herbach uto¿samiano przede wszystkim z winn¹ latorol¹. Dopiero u
schy³ku XVIII i w XIX w., kiedy niektóre wsie uzyskiwa³y status osady, w god³ach
herbowych znalaz³y siê wizerunki przedstawieñ narzêdzi rolniczych z dawnych pieczêci wiejskich8. Oprócz miast, które ze wzglêdu na charakter gospodarczy pos³ugiVer. für Gesch. d. Mark Brandenburg zu Feier d. hunderthjhr. Bestehens 1837, Berlin 1937, s. 73). Na
Pomorzu, w wizerunku pieczêci Lêborka z XIV w., wystêpowa³o poczwórne skaliste wzgórze, które w
godle herbowym zamieniono na równinê (M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie miast polskich XIII i
XIV wieku, Toruñ 1960, s. 127).
4
APWr., Zbiór dok. klaszt. cyst. w Lubi¹¿u, Rep. 91, sygn. 302.
5
H. D a n n e n b e r g, Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter, Berlin 1893, tabl. XXIII.
6
F. A. V o s s b e r g, Die Siegel der Mark Brandenburg, Berlin 1868, I C, nr 9.
7
Na najstarszych pieczêciach np. Reska, Jeleniej Góry, Nowej Rudy i Wa³brzycha (zob. szerzej w
czêci o obrazowych przedstawieniach nazw miast w god³ach).
8
Herby z wizerunkami narzêdzi rolniczych posiada³y na l¹sku osady: Lipa  XVIII w., Borzys³awi-
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wa³y siê herbami o god³ach reprezentuj¹cych identyczne zajêcia dawnych mieszkañców, istnia³y tak¿e miasta ze specyficznymi, niepowtarzalnymi wizerunkami w god³ach. Zaliczyæ do nich mo¿na haki panwiowe w herbie Ko³obrzegu czy wo³u w herbie Wo³owa.
Tematykê gospodarki miejskiej przedstawiano w god³ach w dwojakiej postaci,
po pierwsze, za pomoc¹ znaków ikonicznych, reprezentuj¹cych charakterystyczne
narzêdzia czy wyroby, a tak¿e postaci ludzi z narzêdziami, po drugie  wyobra¿eñ
symbolicznych nie zwi¹zanych bezporednio z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹9.
W odró¿nieniu od wizerunków napieczêtnych, stylizacja w god³ach herbowych,
typowa dla zwyczaju heraldycznego, polega³a na uproszczeniu poszczególnych wyobra¿eñ. Przyk³adowo: zamiast zarysu nieregularnego grzbietu górskiego w god³ach
widnia³o charakterystyczne, owalne trójwzgórze (Dreiberg). Podobnie pojedyncze
góry przedstawiano z regu³y jako ³agodne wzgórza, a w skrajnych przypadkach 
jedynie jako wzniesienia. Wyobra¿enia rolin i drzew cechowa³o przede wszystkim
symetryczne rozmieszczenie lici i ga³êzi, owoców itp. W najmniejszym stopniu przekszta³cono wizerunki wody, podobnie jak na pieczêciach, przedstawiane w postaci
pofalowanego lustra, umieszczonego w podstawie tarczy, lub wstêgi.

Rzeki, jeziora i morze  ¿egluga, rybo³ówstwo
Usytuowanie miasta nad rzek¹, jeziorem czy morzem znalaz³o odzwierciedlenie w
ikonicznych przedstawieniach wody. Wizerunki pofalowanego lustra wody w podstawie tarczy dotyczy³y zarówno rzeki, jeziora, jak i morza. Nale¿y zatem uznaæ, ¿e
znaki te reprezentowa³y ogólnie wodê, a ich indywidualizacja nastêpowa³a dopiero w
zestawieniu z nazw¹ miasta i jego po³o¿eniem geograficznym.
Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ symbolizowa³a po³o¿enie nad rzekami. W ¿yciu miast
rzeki pe³ni³y pocz¹tkowo przede wszystkim rolê obronn¹ i komunikacyjn¹, a póniej
równie¿ gospodarcz¹10. Jak wielkie znaczenie mia³o po³o¿enie nad rzekami, mo¿e
wiadczyæ fakt, ¿e nawet w god³ach miast nadmorskich (np. Dar³owa) umieszczano
wizerunki reprezentuj¹ce rzeki. Heraldyczne przedstawienia rzek to przede wszystkim, jak wspomniano, pofalowane lustra wody w podstawie tarczy, ponad którymi
widnia³y wyobra¿enia reprezentuj¹ce miasta  najczêciej budowle. W utworzonych
w ten sposób god³ach, w których rzeki przep³ywa³y u podnó¿y murów miejskich,
ce  XIX w., W³odzienin  XIX w., Kotlarnia  XIX w., Wielowie  XIX w., Opawica  XIX w.; w Nowej
Marchii: Lipki Wielkie i Trzemeszno Lubuskie  XIX w.
9
Wyobra¿enia narzêdzi, produktów i pracuj¹cych osób by³y tematycznie pokrewne z wizerunkami
napieczêtnymi cechów rzemielniczych, gdy¿ w³anie te trzy motywy najczêciej umieszczano na pieczêciach cechowych (zob. D. T o m c z y k, Pieczêcie górnol¹skich cechów rzemielniczych z XVXVIII
wieku i ich znaczenie historyczne, Opole 1975; W. S t r z y ¿ e w s k i, Pieczêcie zielonogórskich cechów
rzemielniczych, Przegl¹d Lubuski 1985, nr 12, s. 315).
10
S. Z a j c h o w s k a, Rozwój osadnictwa l¹sko-³u¿yckiej czêci województwa zielonogórskiego od XII
do XIV w., [w:] Studia nad pocz¹tkami i rozplanowaniem miast nad rodkow¹ Odr¹ i doln¹ Wart¹, red.
Z. Kaczmarczyk i A. Wêdzki, Zielona Góra 1970, s. 117.
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przekazywano informacje o po³o¿eniu miasta11. Odmiennym typem by³a wstêga
umieszczana w polu herbowym. Jednoznacznie kojarz¹ca siê z rzek¹, stanowi³a specyficzny typ wizerunku, znaku ikonicznego charakterystycznego jedynie dla heraldyki miejskiej12. W odró¿nieniu od herbów rycerskich, rzeki nie przedstawiano jako
skosu przebiegaj¹cego w poprzek ca³ego pola, lecz lokowano w ró¿nych jego miejscach. Najstarsze przedstawienia wstêgi widniej¹ na XIV-wiecznych pieczêciach zachodniopomorskich  S³awna i S³upska13. Wstêga rzeki to element spotykany jedynie w god³ach miast zachodniopomorskich. W ten sposób przedstawiono po³o¿enie
miast nad rzek¹  oprócz S³upska i S³awna  tak¿e w god³ach herbów Karlina, Dar³owa, Sianowa, Bia³ogardu i Gryfic14. Wizerunki wstêgi niekiedy odpowiada³y w uproszczeniu faktycznemu kszta³towi przep³ywaj¹cej przez miasto rzeki. Potrójna wstêga w godle S³upska odpowiada³a trzem odnogom rzeki S³upi w okolicy miasta15.
W godle Karlina wizerunek wide³ rzeki reprezentuje Parsêtê i wp³ywaj¹c¹ do niej
Radwiê, nad którymi powsta³o miasto16. Na l¹sku ten typ wizerunków nie by³ spotykany. Dwa heraldyczne skosy w godle herbowym dawnego miasta l¹skiego Boles³awowa H. Saurma uto¿samia³ z przep³ywaj¹cymi w pobli¿u rzekami17. Natomiast
11
God³a o takiej treci posiada³y na Pomorzu Zachodnim: Drawsko Pomorskie, Lêbork, Widuchowa, na l¹sku  Konotop.
12
Wstêga rzeki spotykana w god³ach herbów rycerstwa zachodnioeuropejskiego by³a umieszczana w skos. W niemieckiej heraldyce rzekê (Fluß) zaliczano do zwyk³ych figur, ró¿ni¹cych siê od belki z
pofalowanymi brzegami (zob. G. O s w a l d, Lexikon der Heraldik, Leipzig 1984, s. 133).
13
H. D a n n e n b e r g, Münzgeschichte..., tabl. XXV i XXIV.
14
Wród wymienionych herbów miejskich nie znalaz³ siê wizerunek god³a Stargardu Szczeciñskiego, pomimo i¿ na jego XVII-wiecznych pieczêciach przedstawiana by³a wstêga. Jednak O. Hupp
pocz¹tkowo identyfikowa³ wizerunek z dawnym herbem, którego z biskupów kamieñskich (zob.
O. H u p p, Die Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, Königreich Preussen, Bd. I,
Heft 1, Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg, Bd. I, Heft 2, Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt a/Main 18961898, reprint 1993, s. 88), a póniej z herbem Hanzy (zob. przypis 33). Wizerunek
wstêgi widnia³ na najstarszej pieczêci Gryfic (zob. APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 238), natomiast na wszystkich póniejszych  wyobra¿enia gryfa i heraldycznej lilii (L. W. B r ü g g e m a n n,
Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustand des Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 17791806, s. 397398), i w takiej postaci zosta³ przedstawiony przez O. Huppa (op.
cit., s. 89); wstêga w pas to tak¿e jedyny element god³a herbowego Miastka (zob. APSz., Zbiór odcisków
pieczêtnych, nr 389), jednak Wutstrack podaje jedynie lakoniczny opis nie herbu, lecz pieczêci: Ein
Strom in einem flachen Felde (zob. C. F. W u t s t r a c k, Kurze historisch, geographisch, statistische
Beschreibung von Königlich-preussischen Herzogthume Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 1793, s. 649),
natomiast Hupp doszukiwa³ siê w wizerunku podobieñstw do herbu dawnego pomorskiego rodu von
Massowów (zob. O. H u p p, op. cit., s. 96).
15
Das Stolpe fluss sich habe bey der Stadt in 3 Arme theilet, so führet sie daher in ihrem Wappen
drey Ströme (zob. L. W. B r ü g g e m a n n, op. cit., s. 925). Wyrane trzy wstêgi widoczne by³y na
pieczêci herbowej S³upska z XVII w. (zob. APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 424).
16
W opisach herbu Karlina z XVIII w. znalaz³y siê wzmianki nawet o trzech zbiegaj¹cych siê rzekach: [...] Im weissen schilde drei sich vereinigende blaue Ströme [...]  zob. C. F. W u t s t r a c k, op.
cit., s. 602.
17
Najstarsza pieczêæ s¹dowa Boles³awowa z 1598 r., znana z opisu; O. Hupp uwa¿a³ (op. cit.,
s. 147), ¿e Saurma posun¹³ siê zbyt daleko w swojej interpretacji, doszukuj¹c siê w skosach odpowiedników rzek, by³ to bowiem jedynie herb hrabstwa k³odzkiego. Podobn¹ interpretacjê god³a Boles³awowa
przedstawi³ M. Haisig, który uwa¿a³, i¿ skosy reprezentuj¹ hrabstwo k³odzkie (zob. M. H a i s i g, Herby
miast Ziemi K³odzkiej, Zeszyty Muzeum Ziemi K³odzkiej, nr 4, 1992, s. 28).

146

w godle herbu Brzegu Dolnego, nadanego miastu w 1663 r., grafik z dworu cesarskiego umieci³ b³êkitny pas symbolizuj¹cy Odrê w rodkowej czêci pola herbowego.
Po³o¿enie miasta symbolizuj¹ równie¿ znaki odnosz¹ce siê do przedmiotów reprezentuj¹cych zajêcia mieszkañców  statki, kotwice, oraz do wiata fauny  ptaki
wodne i ryby, które jednoczenie informowa³y o zwi¹zkach miast ze rodowiskiem
wodnym. Ten sposób symbolicznego przedstawiania widoczny by³ w herbach na
ca³ym badanym obszarze. Wizerunki ryby w god³ach l¹skiego Bytomia Odrzañskiego i marchijskiego Kostrzyna nad Odr¹ reprezentowa³y g³ówne zajêcie mieszkañców  rybo³ówstwo  i po³o¿enie nad Odr¹. W inny sposób nadodrzañskie po³o¿enie
miasta utrwalono w herbie dawnego miasta pomorskiego  Widuchowej. Umieszczony w godle wizerunek ³abêdzia pochodzi³ z herbu dawnych w³acicieli, a zatem reprezentowa³ rodzinê von Fiddichowów i jako charakterystyczny ptak wodny  po³o¿enie naturalne miasta18.
Za symboliczne przedstawienia nale¿y uznaæ tak¿e wizerunki ptactwa wodnego
w herbach miast po³o¿onych nad jeziorami. W godle Drawna widnieje wizerunek
czapli, symbolizuj¹cy usytuowanie miasta na przesmyku miêdzy dwoma jeziorami.
Jako element god³a herbowego jeziora by³y przedstawiane, podobnie jak rzeki, z
pomoc¹ wizerunków pofalowanej wody.
Po³o¿enie nad brzegiem morza reprezentowa³y w god³ach herbowych miast
zachodnioeuropejskich wizerunki pofalowanej wody i statków oraz charakterystyczne
budowle, np. latarnie morskie19. W zachodniopomorskich miastach nadmorskich
po³o¿enie naturalne symbolizowa³y zarówno wizerunki reprezentuj¹ce zajêcia mieszkañców zwi¹zane z morzem, jak i wizerunki fal. W godle herbowym Ko³obrzegu
umieszczono wizerunki haków panwiowych i panwi  narzêdzi s³u¿¹cych do warzenia soli. Innym elementem w ko³obrzeskim godle by³y ³abêdzie p³ywaj¹ce po wodzie. Fale reprezentowa³y morze, natomiast ³abêdzie, zdaniem niemieckich i polskich badaczy  ¿eglugê, któr¹ trudnili siê dawni mieszkañcy20. W herbie winoujcia z 1765 r. widnia³y w godle wizerunki gryfa i kotwicy, ten ostatni jako symbol
portu21, w god³ach za Dar³owa i £eby  po³ugryfów z rybim ogonem, pochodz¹ce z
herbu dawnych w³acicieli  wiêców. Po utracie dóbr przez ten ród wizerunków nie
zmieniono, herb tej rodziny przejêli bowiem ksi¹¿êta wo³ogosko-s³upscy, równocze18
W opisie herbu Widuchowej u Brüggemana (Ausführliche Beschreibung..., s. 71), tak jak na XIVwiecznej pieczêci miasta (APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 313), mowa by³a jedynie o g³owie i szyi
³abêdzia (einen Schwanenkopf und Hals), dopiero w XIX w. na pieczêci miejskiej umieszczono ca³ego
³abêdzia p³ywaj¹cego na falach. W takiej postaci przedstawi³ herb Widuchowej O. Hupp (op. cit., s. 84),
ostatnio tak¿e E. R y m a r (Fragment dziejów Widuchowej w wiekach rednich, PZP, t. III, 1997, s. 3033).
19
Wizerunki fal i statków widniej¹ m.in. w herbach Helsingoru i Belfastu, a fal i budowli  w
herbach Arhus i Corcaigh.
20
O pieczêci ko³obrzeskiego s¹du morskiego z XVII w. z wizerunkiem statku z bander¹ z dwoma
³abêdziami pisa³ O. Rubow (Das Siegel des Seglerhauses, [w:] Heimat Kalender des Kreises KolbergKörlin,
Kolberg 1927, s. 43). Koncepcjê, i¿ ³abêdzie symbolizuj¹ w miejskim godle herbowym ¿egluj¹cych kupców, zaproponowa³ M. Czerner (Herby miast województwa koszaliñskiego, Koszalin 1989, s. 5859).
21
Na wczeniejszej, równie¿ XVIII-wiecznej pieczêci, widnia³y postaæ mê¿czyzny i statku, trójmasztowca z opuszczonymi ¿aglami (zob. R. G a z i ñ s k i, J. G r z e l a k, Herby miast winoujcia i Grabowa
(XVIIIXIX w.) jako przyk³ady kontynuacji pomorskich tradycji historycznych  maszynopis).
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nie jednak mityczny stwór z rybim ogonem sta³ siê symbolem nadmorskiego po³o¿enia miast22.
Podstawowymi zajêciami mieszkañców miast po³o¿onych nad wodami by³y budowa statków, ¿egluga handlowa i rybo³ówstwo. Handel, prowadzony szlakami wodnymi, symbolizowa³y w herbach miejskich g³ównie wizerunki statków lub elementów ich wyposa¿enia. ¯aglowiec i ³ód reprezentowa³y zarówno handel morski, jak i
rzeczny. W odró¿nieniu od wielu miast europejskich, w god³ach herbów nadmorskich miast Pomorza Zachodniego nie by³o wizerunków okrêtów czy ³odzi23. Dotyczy to tak¿e miast po³o¿onych nad rzek¹. Wyj¹tkiem by³y na badanym obszarze jedynie trzy miasta, nie le¿¹ce nad morzem  pomorski Goleniów i l¹skie Nowa Sól
oraz W¹sosz, posiadaj¹ce w god³ach wizerunki statku i ³odzi. W³adze Goleniowa od
XIV w. pos³ugiwa³y siê pieczêci¹, przedstawiaj¹c¹ ³ód i drzewo z wizerunkiem gryfa24. Jeszcze u schy³ku XVIII w. wielkim herbem Goleniowa by³ przejêty z opisanej
pieczêci wizerunek, w nastêpnym za stuleciu jako herb przyjêto wyobra¿enie z
póniejszej, XVII-wiecznej pieczêci miejskiej25. Zmiana herbu mog³a wynikaæ z koniecznoci przedstawienia god³a o mniej rozbudowanej treci ni¿ na najstarszych
pieczêciach. God³o z wyobra¿eniami dwóch pó³ksiê¿yców i czterech gwiazd widnia³o na bitych w XIV w. monetach, ale jego genezy nale¿y doszukiwaæ siê raczej w
znaku miejskim umieszczanym na ¿aglach26. Wybór jako god³a herbowego innego
wyobra¿enia ni¿ widniej¹cy na najstarszej pieczêci statek by³ zjawiskiem doæ czêstym w miastach nadmorskich27. Wród miast po³o¿onych w g³êbi l¹du wizerunek
³odzi ¿aglowej napotykamy w godle nadanego w 1743 r. herbu Nowej Soli, jako znak
reprezentuj¹cy ¿eglugê po Odrze i budowê ³odzi28. Wizerunek ³odzi z umieszczonymi na niej trzema wie¿ami w godle W¹soszy w charakterystyczny sposób reprezentowa³ zwi¹zki miasta z rzekami (Barycz¹ i Orl¹), symbolizuj¹c przede wszystkim ich
22
W XIX i XX w. wizerunek po³ugryfa z rybim ogonem, okrelanego w jêzyku niemieckim jako
Fischgreif  rybogryf, uto¿samiano w herbach wspomnianych miast z ich dawnymi w³acicielami 
wiêcami.
23
Na Pomorzu Zachodnim i Gdañskim oprócz Goleniowa ¿adne z miast nie pos³ugiwa³o siê herbem z wizerunkiem statku. Gdañski herb, pomimo i¿ miasto pos³ugiwa³o siê kilkoma pieczêciami z
wyobra¿eniem okrêtu, zosta³ ustalony z wizerunkami krzy¿y zakonnych.
24
Pieczêæ sekretn¹ Goleniowa z opisanym wizerunkiem na dokumentach z XV i XVII w. opublikowa³ H. Ewe (zob. H. E w e, Schiffe auf Siegeln, Rostock 1972, s. 30 i 49, zob. tak¿e APSz., Zbiór odcisków
pieczêtnych, nr 327).
25
W swoich opisach miast pomorskich zarówno Brüggemann, jak i Wutstrack, opisuj¹c herb Goleniowa podali, i¿ wielki herb (Das grosse Stadtwappen) przedstawia³ statek (Schiff), natomiast ma³y herb,
który sta³ siê w XIX w. jedynym znakiem miasta, zawiera³ w godle wizerunki pó³ksiê¿yców i czterech
gwiazd (zob. L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung..., s. 179; C. F. W u t s t r a c k, Kurze
historisch, geographisch..., s. 353; APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 330).
26
Zwyczaj umieszczania na monetach tych samych znaków, które widnia³y tak¿e na pieczêciach
miejskich, na wizerunkach ¿agli lub bander, rozpowszechniony by³ na Pomorzu (m.in. Straslund). Wizerunek grota strza³y widnia³ na XIII-wiecznych pieczêciach i brakteatach z XIV w. (zob. wizerunki pieczêci, H. E w e, Schiffe auf Siegeln..., s. 2728; wizerunki monet, E. K o p i c k i, Ilustrowany skorowidz
pieniêdzy polskich i z Polsk¹ zwi¹zanych, tablice, cz. 2, Warszawa 1995, s. 100, nr 8507).
27
Wizerunki statków widnia³y na pieczêciach Lubeki, Gdañska, Straslundu, Elbl¹ga, Kopenhagi i
Amsterdamu. Wszystkie wymienione miasta posiada³y w god³ach herbowych inne wizerunki ni¿ statki.
28
P. B r o n i s c h, Geschichte von Neusalz a. d. Oder, Neusalz 1893, s. 137138.
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obronne znaczenie i jednoczenie rolê w gospodarce miejskiej29. Natomiast symbolika obydwu pozosta³ych herbów, goleniowskiego i nowosolskiego, reprezentowa³a
¿eglugê i handel rzeczny miast po³o¿onych nad In¹ i Odr¹.
W god³ach herbowych wystêpowa³y tak¿e niektóre elementy wyposa¿enia statków, najczêciej kotwice. Do najstarszych tego typu wyobra¿eñ nale¿a³a potrójna
kotwica w godle Brzegu30. Od ponad stu lat toczy siê dyskusja heraldyków na temat
genezy tego wizerunku: czy wywodzi siê on z herbu dawnego wójta i przedstawia
tzw. wilcze paci, czy te¿ symbolizuje ¿eglugê po Odrze31. W godle herbowym Brzegu nast¹pi³a bardzo charakterystyczna dla herbów miejskich zmiana znaczenia wizerunku. Pierwotnie, na najstarszych pieczêciach, widnia³o god³o przejête od wójta.
Z czasem, gdy motyw trzech kotwic sta³ siê ma³o zrozumia³y, zaczêto odnosiæ go do
po³o¿enia nad Odr¹, ¿eglugi i patrona miejscowego kocio³a w. Miko³aja. W ten
w³anie sposób przedstawi³ herb swego rodzinnego miasta Bart³omiej Stein w opisie
l¹ska z pocz. XVI w.32 We wszystkich póniejszych opisach herbu z XVII i XVIII w.
u¿ywano okrelenia trzy kotwice, a wiêc uto¿samiano wizerunek z symbolem reprezentuj¹cym ¿eglugê i z patronem ¿eglarzy33.
W wielu herbach umieszczano tak¿e wizerunki charakterystyczne dla poszczególnych miast. Nale¿a³a do nich tarcza z herbem Hanzy w Stargardzie. Po raz pierwszy wyst¹pi³a na XIV-wiecznej pieczêci, oprócz innych wizerunków, niewielka tarcza
z pasem, symbolizuj¹ca przynale¿noæ miasta do Hanzy34. W XVII i XVIII w., gdy
symbolika Hanzy sta³a siê niezrozumia³a dla ówczesnych mieszkañców, pas w polu
tarczy przekszta³cono w pofalowan¹ wstêgê rzeki, identyfikowan¹ z In¹ i ¿eglug¹
rzeczn¹35. Inne specyficzne wyobra¿enie, reprezentuj¹ce kupców i handel, znalaz³o
29

Pieczêæ herbowa W¹soszy z 1615 r., APP, Poznañ  cechy rzemielnicze, sygn. 4007.
Pieczêæ miejska Brzegu na dokumencie z 1414 r., APWr., Zbiór dokumentów fundacji w. Jadwigi w Brzegu, Rep. 68, sygn. 188, równie¿ wielokrotnie opisywana w literaturze.
31
K. W u t k e, Ursprung und Bedeutung des Brieger Stadtwappen, ZVfGS, Bd. LXX, 1936, s. 152
184; w latach dziewiêædziesi¹tych D. T o m c z y k, Herb Brzegu  jego geneza i symbolika, Kwartalnik
Opolski 1996, nr 34, s. 3944.
32
Fert insignia trium ancorarum, habet s. Nicolaum patronum, quod indicio est martimas urbes,
quae ad Balteum sinum in Prutenia sunt, hit celebrasse commercia (zob. Bartholomaei Stheni Bregensis, Descriptio totius Silesiae, Hrsg. F. Nieländer, Breslau 1927, s. 23). We wczeniejszej publikacji dzie³a
Steina, wydanej przez H. Markgrafa, przypis do opisu herbu wyjania, i¿ zgodnie z ówczesnym stanem
badañ w godle znajdowa³y siê nie, jak poda³ Stein, trzy kotwice, lecz wilcze paci (zob. Descripcio Totius
Silesie et civitatis Regie Vratislaviensis per M. Bartholomeum Stenum, [w:] Scriptores Rerum Silesiacarum, Hrsg. H. Markgraf, Scriptores Rerum Silesiacarum, Bd. XVII, Breslau 1902, s. 18).
33
Por. J. S c h i c k f u s s, New Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung Ins
gemein und insonderheit von den fürnembstem, Städten in Schlesien von..., Jehna 1625, s. 85; F. A. Z i mm e r m a n n, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. I, Brieg 1783, s. 65.
34
Tak¹ hipotezê przedstawi³ po raz pierwszy O. Hupp w swojej póniejszej pracy (zob. O. H u p p,
Die Ortswappen der Königsreichs Preussen, Provinz Pommern, Berlin 1926). Podobnie interpretuje wizerunek tarczy A. Gut (Rozwój herbu Stargardu Szczeciñskiego od XIII do koñca XVIII wieku, PZP, t. X,
1995, z. 4, s. 119).
35
Zarówno L. W Brüggemann, jak i C. F. Wutstrack, opisuj¹c herb Stargardu wymienili w polu
tarczy wizerunek rzeki  Schild mit einem in die Quere durchschnitteten Flusse. Przedstawiony przez
obu autorów wizerunek herbu odbiega³ od tego, który opisa³ póniej O. Hupp, nie sk³ada³ siê bowiem z
dwóch tarcz z gryfem i rzek¹, lecz by³ zgodny ze redniowiecznymi pieczêciami, na których gryf stoj¹cy
30
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siê w godle Ko³obrzegu. By³ to wizerunek dwóch ³abêdzi, przejêty z flagi statku
kupieckiego.
Spomiêdzy zajêæ, którymi trudni³a siê ludnoæ zarówno przed, jak i po utworzeniu miasta, najczêciej w god³ach herbowych przedstawiano rybo³ówstwo. Wizerunki ryby w godle, symbolizuj¹c równoczenie po³o¿enie miast nad wod¹, informowa³y o zajêciach mieszkañców. Czêstokroæ starano siê im nadaæ w godle postaæ konkretnego gatunku, od³awianego w okolicznej rzece czy jeziorze36. Przewa¿nie jednak wizerunki ryb nie reprezentowa³y konkretnych gatunków, lecz jedynie po³o¿enie nad wod¹ i zajêcie mieszkañców, z którego w przesz³oci znana by³a miejscowoæ37. Ryba jako jedyny wizerunek w godle widnia³a tylko w herbie Rybnika  stanowi¹c jednoczenie element obrazowego przedstawienia nazwy miasta. W pozosta³ych herbach zachodniopomorskich, marchijskich i l¹skich by³a przedstawiana razem z innymi wizerunkami, tworz¹c okrelony komunikat. Ryba w szponach gryfa 
w herbach Szczecinka i Nowego Warpna  czy umieszczona na dwudzielnej tarczy
obok po³uor³a brandenburskiego  w god³ach Kostrzyna nad Odr¹ i Morynia  oraz
po³uor³a l¹skiego  w Bytomiu Odrzañskim, symbolizowa³a przynale¿noæ owych
miast do poszczególnych w³adców, a póniej pañstw. Wizerunki ryb p³yn¹cych w
wodzie umieszczone w podstawie tarczy, poni¿ej architektury miejskiej, stanowi³y
motyw odnosz¹cy siê do po³o¿enia naturalnego miasta nad rybnymi rzekami, np.
Bolkowa nad Nys¹ Szalon¹ i Lubawki nad Bobrem. W symbolice ryb widoczne by³y
niekiedy odniesienia do treci religijnych. Dwie ryby w godle Wierzbna u stóp wizerunku Chrystusa Sêdziego reprezentowa³y wiernych38. W XIX w. niektórzy heraldyna murze umieszczony by³ miêdzy dwiema wie¿ami, a poni¿ej znajdowa³a siê tarcza z rzek¹ (zob.
L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung..., s. 200; C. F. W u t s t r a c k, Kurze historisch
geographisch..., s. 503, oraz O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 88).
36
Nawet gdy nie by³o mo¿liwe ustalenie gatunku ryby na podstawie wizerunku napieczêtnego,
XVIII- i XIX-wieczni historycy i heraldycy starali siê jednak go okreliæ. St¹d w opisach Pomorza i l¹ska
z koñca XVIII w. znalaz³y siê zarówno ogólne okrelenia  ryba (ein Fisch) w godle Szczecinka, jak i
dok³adne  dwie sieje (zwei in Wasser gehende Maränen) na pieczêci Wierzbna (L. B r ü g g e m a n n,
op. cit., s. 692 i 99). Ju¿ w tym stuleciu ró¿nie interpretowano wizerunek ryby w herbie Rybnika,
P. Knötel uwa¿a³, ¿e by³ to szczupak (zob. P. K n ö t e l, Städtewappen Oberschlesiens, Tarnowitz 1894,
s. 11), natomiast M. Gumowski opisa³ j¹ jako karpia (zob. M. G u m o w s k i, Herby i pieczêcie miejscowoci województwa l¹skiego, Katowice 1939, s. 245).
37
W opisach herbów miast pomorskich wizerunek ryby w godle Szczecinka Brüggemann okreli³
jako rybê (Fisch), bez podania gatunku: Das Wappen der Stadt, ein Greif welcher in der linken klaue
ein Fisch hälts (zob. L. W. B r ü g g e m a n n, op. cit., s. 692). Herb Rybnika nie zosta³ opisany w
dzie³ach o l¹sku, natomiast Bytomia Odrzañskiego przedstawiany by³ z zupe³nie innym god³em ni¿ na
pieczêci miejskiej (pieczêæ Bytomia Odrzañskiego z dat¹ 1361 przedstawia³a w polu dwudzielnej w s³up
tarczy wizerunki po³uor³a l¹skiego i ryby, zob. APZG, Miasto Zielona Góra, cech nieznany, sygn. 9 D),
z popiersiem woja i liter¹ B lub tylko z or³em dolnol¹skim (zob. F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge...,
Bd. X, Brieg 1791, s. 123; H. S a u r m a, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870,
s. 1618).
38
O dwóch siejach w godle Wierzbna pisali dopiero XVIII-wieczni autorzy (zob. przypis wy¿ej),
natomiast na pieczêciach miasta  sekretnej z XV w. i póniejszej  s¹dowej, trudno ustaliæ gatunek ryby.
W przedstawieniu sceny z Chrystusem Sêdzi¹, p³ywaj¹ce w wodzie by³y integraln¹ czêci¹ kompozycji,
w której symbolizowa³y wiernych trwaj¹cych w ³asce chrztu (zob. D. F o r s t n e r, wiat symboliki
chrzecijañskiej, Warszawa 1990, s. 298).
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cy niemieccy interpretowali wizerunki ryb w herbach miejskich jako god³a z herbów dawnych w³acicieli, ¿adna jednak z rodzin, pieczêtuj¹cych siê takim god³em,
nie posiada³a miast na badanym terenie w czasie, gdy ukszta³towa³y siê ich herby39.

Góry, wzgórza, wzniesienia  górnictwo, uprawa winoroli
Usytuowanie miasta na wzgórzach lub wród gór znalaz³o równie¿ odzwierciedlenie
w tematyce gode³ herbowych. Najczêciej wizerunek wzgórza b¹d góry stanowi³
element god³a z obrazowym przedstawieniem nazwy miasta, dlatego te¿ takie wyobra¿enia widnia³y w herbach m.in. Jeleniej Góry i Ziêbic (Münsterberg). Wyobra¿enia te nie reprezentowa³y konkretnych gór b¹d wzgórz, lecz jedynie dotyczy³y cz³onu nazwy miasta (-berg). Graficzne przedstawienia tych motywów by³y bardzo zró¿nicowane. W czasach nowo¿ytnych zauwa¿alny jest wyrany wp³yw sztuki heraldycznej herbów szlacheckich, góry przedstawiane wiêc by³y najczêciej jako charakterystyczne trójwzgórze. W takiej postaci, jako trawiaste trójwzgórze, zosta³y umieszczone
w herbach Lewina Brzeskiego z 1520 r., Otynia z 1528 r., Niemodlina z 1572, a na
pocz¹tku XVII w.  Mirska40. O tym, ¿e wizerunki gór stanowi³y jedynie symboliczne
przedstawienie po³o¿enia naturalnego miast, wiadcz¹ zmiany w wizerunkach napieczêtnych i god³ach herbowych dwóch innych miast l¹skich, Jeleniej Góry i Z³otoryi. W przypadku pierwszego z tych miast, na najstarszej pieczêci z XIII w. umieszczono wizerunek jelenia stoj¹cego na wzgórzu. Na kolejnej pieczêci z nastêpnego
stulecia widnia³ zamiast wzgórza wystêp skalny lub rodzaj muru, natomiast na najstarszej pieczêci herbowej z pocz. XVI w.  potrójne wzgórze, ostatecznie po 1599 r.
powrócono do motywu niewielkiego wzgórza41. Na pieczêciach Z³otoryi widnia³y
najpierw trzy, potem piêæ wzgórz, ostatecznie utrwali³ siê wizerunek heraldycznych
trzech gór42. W podobny sposób przebiega³ proces kszta³towania siê god³a zachodniopomorskiego miasta Okonka43. Motyw trzech szczytów górskich przenoszono
tak¿e bezporednio z herbu dawnych w³acicieli, tak jak w godle Boguszowa, w
którym umieszczono wizerunki z herbu rodziny Hochbergów44.
39
H. Saurma b³êdnie interpretowa³ wizerunek ryby w godle Bytomia Odrzañskiego jako god³o z
herbu rodziny von Glaubitzów, którzy byli posiadaczami miasta dopiero od 1469 r., natomiast najstarsza
pieczêæ z wyobra¿eniem ryby pochodzi³a z XIV w. (zob. H. S a u r m a, op. cit., s. 18).
40
APWr., Otyñ 1528; D. T o m c z y k, Herby miast l¹ska Opolskiego, Opole 1996, s. 63 i 72.
41
APJG, odciski pieczêci z XVI w. nr 347, 431, 537, 617; Akta miasta Wroc³awia  dokumenty,
pieczêæ Jeleniej Góry na dokumencie z 26 wrzenia 1629. Wszystkie pieczêcie zosta³y opisane przez
Z. Michniewicza (Herb jeleniogórski w wietle dziejów i zabytków kultury, Sobótka, t. XXX, nr 1, 1975,
s. 4157). Trudno zgodziæ siê z zaprezentowanym w tym opracowaniu pogl¹dem, i¿ wielkoæ wzgórza
zale¿a³a od zakresu przywilejów nadanych miastu  im wiêcej swobód, tym wiêksze i bardziej rozbudowane wzgórze. Owo zró¿nicowanie kszta³tu by³o uzale¿nione przede wszystkim od umiejêtnoci twórców t³oków pieczêtnych i stylizacji rysunku.
42
APWr., odciski pieczêci na dokumentach z 1348 r. Rep. 91, Leubus 302, i z 1418, Rep. 93, sygn. 94.
43
Na najstarszej pieczêci Okonka, znanej jedynie z opisu, widnia³o pojedyncze wzgórze (zob. APSz.,
Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 370), a dopiero u schy³ku XIX w., za spraw¹ O. Huppa, w godle pojawi³
siê wizerunek potrójnego wzgórza (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 95, rys. s. 93).
44
Hochbergowie, do których nale¿a³o miasto, pieczêtowali siê herbem z trzema górskimi szczyta-

151

Pojedyncze wizerunki wzgórz i gór funkcjonowa³y równie¿ jako elementy obrazowych przedstawieñ nazw miast, jak w god³ach Niemodlina (Falkenberg) i Gorzowa l¹skiego (Landsberg)45, a tak¿e jako motywy wchodz¹ce w sk³ad innych wyobra¿eñ, np. reprezentuj¹cych zajêcia mieszkañców  g³ównie górnictwo. W godle
herbowym dawnego miasta l¹skiego Ciechanowic na szczycie góry widnia³o wejcie do szybu kopalni.
Otaczane szczególn¹ opiek¹ i obdarzane licznymi przywilejami miasta górnicze
w ca³ej Europie posiada³y w god³ach wizerunki podstawowych narzêdzi s³u¿¹cych
do wydobycia  m³otków, kopaczek, kilofów, a tak¿e postaci górników. Motywy o tej
tematyce nale¿a³y do najstarszych przedstawieñ na pieczêciach miejskich, nie zawsze jednak by³y przenoszone w pola herbowe. Wówczas bowiem, gdy z³o¿a kopalin
uleg³y wyczerpaniu, zanim ukszta³towa³ siê herb miasta, jako wizerunki god³a przyjmowano wyobra¿enia nie zwi¹zane z górnictwem. Wród l¹skich miast górniczych
w taki w³anie sposób ukszta³towa³ siê herb Bytomia. Na najstarszej, XIV-wiecznej
pieczêci ³awniczej miasta widnia³y postaæ górnika przy pracy i wizerunek po³uor³a,
natomiast na póniejszej, XV-wiecznej, ogólnomiejskiej pieczêci herbowej umieszczono tarczê z or³em. W czasach, kiedy kszta³towa³ siê herb miasta, wydobycie srebra
nie odgrywa³o ju¿ dominuj¹cej roli w ¿yciu gospodarczym, st¹d w godle orze³ Piastów górnol¹skich, który reprezentowa³ za³o¿ycieli miasta, a po wymarciu dynastii
przynale¿noæ terytorialn¹ Bytomia46.
W odmienny sposób ukszta³towa³y siê herby miast górniczych w czasach nowo¿ytnych. Odkrycie nowych z³ó¿ wp³ywa³o na szybki rozwój osady górniczej, która w
krótkim czasie uzyskiwa³a prawa miejskie. Wraz z nimi nadawany by³ herb z god³em
o tematyce górniczej. Zwyczaj nadawania herbów miastom górniczym przez w³adców upowszechni³ siê w Czechach, natomiast sporód miast l¹skich herb tematycznie zwi¹zany z gospodarczymi podstawami rozwoju uzyska³y jedynie Tarnowskie
Góry w 1529 r.47 Miasto na mocy dokumentu ksiêcia opolskiego Jana II Dobrego z
1529 r. uzyska³o prawo do pos³ugiwania siê pieczêci¹ z wizerunkiem orlego skrzyd³a
oraz m³ota skrzy¿owanego z kilofem48. W 1562 r., niespe³na czterdzieci lat póniej,
w czasach, kiedy miasto nale¿a³o do margrabiego brandenburskiego Jerzego, uzymi w godle (zob. Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, Hrsg. H. Appuhn, Dortmund 1994, s. 186,
jako Hoberg, tak¿e T. J u r e k, Obce rycerstwo na l¹sku do po³owy XIV w., Poznañ 1996, s. 236).
45
Pojedyncze wzgórze w godle Niemodlina odpowiada³o dok³adnie cz³onowi niemieckiej nazwy
miasta (Falken)-berg, chocia¿ w innych herbach z obrazowymi przedstawieniami nazw nie przestrzegano zasady, aby wyraz berg by³ wizerunkiem pojedynczej góry (np. w Ziêbicach  w jêzyku niemieckim
Münsterberg  widnia³y zawsze trzy wzgórza).
46
Podobny pogl¹d na ukszta³towanie siê najstarszego bytomskiego herbu przedstawia M. K a g an i e c, Herby i pieczêcie miast górnol¹skich, t. I, z. 1, Katowice 1992, s. 89.
47
Od II po³. XV do koñca XVI w. oko³o siedemnastu nowym miastom górniczym w Czechach
panuj¹cy nadali herby z wizerunkami narzêdzi górniczych i postaci górników w god³ach (zob. J. È a r e k,
Mìstské znaky v èeských zemích, Praha 1985).
48
We fragmencie dokumentu ksi¹¿êcego, opublikowanego m.in. przez M. Kaganiec (op. cit., t. I,
z. 2, s. 56), znalaz³a siê wzmianka o pieczêci Tarnowskich Gór, ale równoczenie zosta³y okrelone
barwy, mo¿na uznaæ wiêc, ¿e wystawca wraz z prawem do pos³ugiwania siê pieczêci¹ okreli³ wygl¹d
herbu, zob. te¿ APWr., Tarnowskie Góry 1529.
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ska³o ono nowy przywilej herbowy. W nowym godle znalaz³ siê wizerunek czarnego
po³uor³a i motywy zachowane z wczeniejszego herbu49. W momencie nadania herbu przez margrabiego Tarnowskie Góry by³y prê¿nie rozwijaj¹cym siê miastem górniczym, dlatego te¿ w godle herbowym uwzglêdniono wizerunki symbolizuj¹ce podstawowe zajêcie ówczesnych mieszkañców.
Nie wszystkie miasta górnicze uzyska³y herby w oficjalnych dokumentach. Trzy
dawne miasta dolnol¹skie, Ciechanowice, Z³otniki Lubañskie i Miedzianka, posiada³y pieczêcie herbowe z wizerunkami narzêdzi, sprzêtów i postaci¹ górnika, które
sprawi³y sobie same w³adze miejskie50. Rozwój gospodarczy tych miast nie przebiega³ tak pomylnie, jak podobnych na Górnym l¹sku, gdy¿ wraz z wyczerpaniem siê
rud podupada³y, a ich herby z górnicz¹ symbolik¹ przypomina³y jedynie lata wietnoci. Miedzianka, o której pisa³ Heneliusz, i¿ jej znakiem by³a mied, prawa miejskie posiada³a najd³u¿ej, bo w latach 1519194551.
W wielu wypadkach wyobra¿enia odnosz¹ce siê do warunków naturalnych symbolizowa³y równoczenie gospodarczy charakter miasta. Za taki mo¿na uznaæ wizerunek trzech wzgórz w godle herbowym Z³otoryi. Niemiecka nazwa Goldberg wskazywa³a, ¿e widniej¹ce w godle wzgórza reprezentowa³y miejsce wydobywania z³ota.
Na pocz¹tku XIX w. god³a o tematyce górniczej posiada³y na l¹sku zaledwie
cztery miasta oraz jedno w klejnocie herbowym. Dopiero w drugiej po³. XIX w., wraz
z coraz szybszym rozwojem wydobycia wêgla kamiennego, zaczêto umieszczaæ b¹d
przywracaæ wizerunki narzêdzi górniczych. W 1869 r. wizerunek m³ota i kilofa umieszczono w godle nowego miasta Królewskiej Huty52. Natomiast w 1886 r. w³adze
Bytomia ustali³y herb, do którego przeniesiono wizerunki z dawnej pieczêci ³awniczej: po³uor³a i górnika przy pracy. Zmiana herbu by³a zwi¹zana z rozwojem miasta
dziêki odkryciu z³ó¿ wêgla kamiennego. Oprócz herbów o tematyce górniczej, równie¿ pocz¹wszy od II po³. XIX w., wraz z rozwojem przemys³u w³adze miast zaczê³y
W pracach niemieckich w³anie ten herb by³ uznawany za pierwszy oficjalnie nadany. Taki herb
Tarnowskich Gór opisa³ w 1783 r. F. A. Zimmermann (Beyträge..., Bd. II, s. 223); P. Knötel (Städtewappen...,
s. 29) opublikowa³ tekst dokumentu dotycz¹cy herbu, w którym wystawca zastrzeg³, i¿ pe³nego herbu
mogli u¿ywaæ na pieczêciach tylko burmistrz i rada miejska, natomiast ³awnicy i wójt  z uszczerbionym
god³em ze skrzyd³em i narzêdziami górniczymi. Trudno wiêc uznaæ za s³uszny pogl¹d M. Kaganiec, i¿
mieszczanie nie uznali nowego herbu i pos³ugiwali siê dawnym na pieczêciach ³awniczych, bowiem
w³anie w takiej formie nakaza³ im u¿ywaæ go margrabia Jerzy (zob. APWr., Tarnowskie Góry 1562;
M. K a g a n i e c, op. cit., t. I, z. 2, Katowice 1995, s. 57). O herbie Tarnowskich Gór zob. równie¿ D. D ud z i c z - S z l a c h c i c, Studia nad herbem i pieczêci¹ miasta Tarnowskie Góry, Gliwice 1985.
50
Wród wymienionych nie znalaz³o siê dawne miasto Radzimowice (Altenberg), którego herb,
przedstawiaj¹cy na trójdzielnej tarczy wizerunki w. Miko³aja, lwa i górnika przy pracy, opisa³ H. Saurma
(Wappenbuch..., s. 1). God³o herbowe by³o identyczne z tym, które posiada³o inne miasto, po³o¿one w
Saksonii, o tej samej nazwie Altenberg. Hupp uwa¿a³, ¿e pieczêæ tego miasta w niewyjanionych okolicznociach trafi³a do Radzimowic, mo¿e poprzez kradzie¿, i by³a u¿ywana (!) do pieczêtowania dokumentów od dawna, jak twierdzi³y w XIX w. w³adze miejskie (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 149).
Nie zosta³y uwzglêdnione tak¿e herby miast po³o¿onych na czeskim l¹sku, m.in. Bruntala.
51
Signum oppidi aericudina est, aqua vero, quae per tubos in opidum deducitur, ex quatuor fontibus, parvo ferme militati ab opido distantibus largitereniant (N. H e n e l i i, Silesiographia Renovata,
WratislaviaeLipsiae 1704, s. 92).
52
Zob. P. K n ö t e l, Städtewappen..., s. 17.
49
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umieszczaæ nieznane dot¹d w heraldyce miejskiej wizerunki ówczesnych urz¹dzeñ i
budowli, jak w 1867 r. m³ot hutniczy w herbie Katowic. Zwyczaj akcentowania w
herbach przemys³owego charakteru miast utrzyma³ siê równie¿ w nastêpnych latach i wspó³czenie. Wizerunki o tematyce górniczej z narzêdziami lub szybami kopalni widniej¹ obecnie w god³ach osiemnastu miast l¹skich.
W ci¹gu wieków w niektórych god³ach herbowych, wraz ze zmianami w treci
wizerunków, umieszczano rysunki wzgórza b¹d góry jako motywy uzupe³niaj¹ce
g³ówne elementy. W ten sposób w herbie Po³czyna trzy krzewy winnej latoroli znalaz³y siê na trzech wzgórzach, symbolizuj¹cych okalaj¹ce miasto wzniesienia. Wizerunek wzgórza w herbie Otmuchowa pojawi³ siê po raz pierwszy dopiero u schy³ku
czasów nowo¿ytnych. Na wczeniejszych pieczêciach przedstawiano zamiast niego
kamienie b¹d ornament53.
Sporód zajêæ zwi¹zanych z upraw¹ ziemi, a jednoczenie z po³o¿eniem miasta
wród wzniesieñ b¹d na wzgórzach na badanym obszarze, przedstawiano w god³ach herbowych do XVIII w. wy³¹cznie wizerunki winnej latoroli. Jej uprawa i produkcja wina by³y najczêciej dodatkowym zajêciem mieszczan, chocia¿, zw³aszcza w
miastach l¹skich, istnia³y cechy winiarzy. Krzewy, grona czy licie umieszczano w
god³ach miast l¹skich i pomorskich, mimo ¿e czêstokroæ brak ród³owego potwierdzenia takich upraw na wiêksz¹ skalê. O roli tej uprawy na l¹sku w czasach nowo¿ytnych wiadcz¹ wyobra¿enia kici winogron w godle G³ogówka z XVII w. Rozwój
god³a tego miasta by³ doæ typowym przyk³adem dokonuj¹cych siê w ci¹gu wieków
zmian znaczeniowych poszczególnych wizerunków. Na najstarszych, XIV-wiecznych
pieczêciach G³ogówka, widnia³y jedynie trzy zakrzywione no¿e do zbioru winogron,
które pochodzi³y z pieczêci wójta Arnolda54. W XVII w., gdy wizerunek ten nie by³
ju¿ uto¿samiany z pierwszym wójtem, a jedynie z upraw¹ winnej latoroli, dodano
miêdzy no¿ami wizerunki trzech kici i powsta³ w ten sposób wizerunek o tematyce
gospodarczej55. Popularnoæ motywów winnej latoroli wynika³a tak¿e z faktu, i¿
przypisywano im niekiedy treci religijne, symbolizuj¹ce Chrystusa, podobnie jak
wizerunkowi ryby.

Lasy, drzewa  handel l¹dowy,
hodowla, uprawa i lenictwo
Sporód wyobra¿eñ rolin najczêstsze w herbach miejskich by³o drzewo lub kilka
drzew jako symboliczne przedstawienia reprezentuj¹ce po³o¿enie miast w lesistej
okolicy56. Drzewa b¹d jedynie ich ga³êzie, jako elementy gode³, wskazywa³y, ¿e
53
O kamieniach w wizerunku napieczêtnym pisali H. Saurma (op. cit., s. 239) i M. Gumowski
(Najstarsze pieczêcie..., s. 169), natomiast wizerunek herbu ze wzgórzem przedstawili O. Hupp (op. cit.,
s. 178) oraz D. Tomczyk (Herby miast l¹ska Opolskiego, Opole 1996, s. 90).
54
Pieczêæ G³ogówka na dokumencie z 1314 r., APWr., Zbiór dok. klaszt. cyst. w Lubi¹¿u, Rep. 91,
sygn. 175.
55
Pieczêæ G³ogówka z wizerunkiem trzech no¿y i kici na barokowej tarczy na dokumencie z 1712 r.,
APWr., Zbiór dok. klaszt. cyst. w Lubi¹¿u, Rep. 91, sygn. 1094.
56
Inny, czêsto umieszczany w god³ach herbowych wizerunek  kwiaty, pochodzi³ najczêciej z
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miasto powsta³o w miejscu, gdzie wczeniej znajdowa³ siê las, albo na polanie otoczonej borami. Niekiedy takie usytuowanie miasta znajdowa³o odzwierciedlenie tak¿e w jego nazwie, st¹d Miêdzylesie (Mittelwalde) czy Wa³brzych (Waldenburg).
O takim po³o¿eniu lasu informowa³y równie¿ herby miast z god³ami zawieraj¹cymi
wizerunki pni drzew, które ciêto pod zabudowê miejsk¹, np. Nowej Rudy (Neurode) i Gozdnicy (Freiwaldau). Zajêcia mieszkañców sprzed powstania miasta, które
wraz z rozwojem miasta zanik³y, by³y reprezentowane w god³ach herbowych przede
wszystkim przez wyobra¿enia zwi¹zane z wyrêbem lasów. Karczowanie lasów w miejscu, w którym tworzono miasto, upamiêtniono wizerunkami pni drzew w herbach
Gryfina, Nowej Rudy i Gozdnicy. Szczególnie interesuj¹cym przyk³adem by³y dwa
herby tej ostatniej miejscowoci, gdy¿ na pieczêci z XVII w. znajdowa³a siê postaæ
drwala z toporem na ramieniu, natomiast na XVIII-wiecznej pieczêci widnia³ ju¿ tylko pieñ drzewa57.
W ci¹gu wieków, wraz z sukcesywnym karczunkiem lasów, wizerunki o tematyce lenej sta³y siê motywami o treci historycznej, informuj¹cymi o miejscu powstania miasta. Wspólnie z innymi wyobra¿eniami przekazywano w god³ach wiadomoci o dawnych b¹d aktualnych w³acicielach, jak w przypadku or³a brandenburskiego trzymaj¹cego ga³êzie dêbu w herbie Choszczna, gryfa trzymaj¹cego ga³¹zkê
z ¿o³êdziami w herbie Okonka czy po³uor³a górnol¹skiego i ga³êzi dêbu w herbie
Skorogoszczy. Na pieczêci s¹dowej dawnego miasteczka dolnol¹skiego Pobiedni,
uznanej przez niemieckich heraldyków za pierwowzór herbu, widnia³ wizerunek lipy
z charakterystycznym kapeluszem, pochodz¹cym z he³mu za³o¿yciela Wieganda von
Gersdorfa. Ca³a kompozycja stanowi³a symboliczn¹ reprezentacjê zwierzchnoci
w³aciciela nad miastem58.
Wzorców ikonograficznych dla gode³ herbowych dostarcza³y, co by³o oczywiste, gatunki drzew dominuj¹ce w najbli¿szej okolicy. Przewa¿a³y zatem wizerunki
dêbów symbolizuj¹cych bory, czy szerzej lasy liciaste, oraz wierków jako drzew
iglastych. Sporadycznie umieszczano w god³ach wizerunki innych drzew, g³ównie
jako elementy obrazowych przedstawieñ nazw miast. Wyobra¿enie stylizowanej brzozy widnia³o w herbie Wlenia jako element obrazowego przedstawienia najstarszej
nazwy miasta (Birkenau)59. W najstarszym godle Wa³brzycha równie¿ jako motyw
zwi¹zany z nazw¹ widnia³ wizerunek jod³y60.
gode³ dawnych w³acicieli, by³ symbolem Najwiêtszej Marii Panny lub elementem obrazowego przedstawienia nazwy miasta.
57
Pieczêæ Gozdnicy na dok. z 1642 r., APZG, Miasto ¯ary, cech kunierzy, sygn. 7 D.
58
Symboliczna zwierzchnoæ w³aciciela nad miastem przedstawiona w godle herbowym, zosta³a
opisana w kontekcie ucisku feudalnego przez Z. Michniewicza (Ze studiów nad symbolik¹ feudalizmu w
heraldyce miast l¹skich, Roczniki Sztuki l¹skiej, t. VI, 1968, s. 1213), trudno jednak zaakceptowaæ tezê
tego autora, bowiem Pobiednia zosta³a za³o¿ona przez Gersdorfa dla przeladowanych w Czechach protestantów. O. Hupp interpretowa³ ów kapelusz jako ogólny symbol w³adzy (zob. O. H u p p, op. cit., s. 167).
59
W opracowaniach z XIX w. wyjaniano pochodzenie wizerunku brzozy od dawnej nazwy Wlenia
(Birkenau), chocia¿ O. Hupp, powo³uj¹c siê na najstarsze dokumenty miejskie z Kodeksu Dyplomatycznego l¹ska, nie potrafi³ wyjaniæ, czy wzmiankowana polska nazwa Wlan odpowiada niemieckiej Birkenau.
60
Pieczêæ Wa³brzycha na dok. z 1793 r., APZG, Miasto wiebodzin, cech rzeników, sygn. 7 D.

155

W odró¿nieniu od wyobra¿eñ symbolizuj¹cych w god³ach herbowych górnictwo  inne rzemios³a, nawet takie, które stanowi³y podstawê utrzymania znacznej
grupy mieszkañców miasta, by³y reprezentowane tylko sporadycznie do koñca
XVIII w. Wynika³o to przede wszystkim z faktu, ¿e proces rozwoju i specjalizacji
rzemielniczej nastêpowa³ stopniowo, wraz z rozwojem miasta, i kiedy osi¹gn¹³ okrelony poziom, w³adze miejskie pos³ugiwa³y siê ju¿ herbem o innej treci. Do wyj¹tków mo¿na zaliczyæ miasta utworzone z dawnych osad s³u¿ebnych oraz takich miejscowoci, jak osady rybackie, których mieszkañcy ju¿ wczeniej specjalizowali siê w
okrelonym rzemiole b¹d typie dzia³alnoci. W god³ach herbowych takich miast,
zawieraj¹cych z regu³y tak¿e wizerunki obrazuj¹ce nazwy, umieszczano narzêdzia
lub inne przedmioty, symbolizuj¹ce zajêcia ludnoci. W tej formie ustali³y siê herby
Kowar i Woników, których nazwy pochodzi³y od najstarszych zajêæ ich mieszkañców61. Herby miast, utworzonych z rozwijaj¹cych siê osad s³u¿ebnych, kszta³towa³y
siê w podobny sposób, jak miast górniczych, przekszta³conych z osad powsta³ych
wokó³ wydobywanych kopalin. Nawet w miastach tworzonych w dobrach prywatnych, na ziemiach granicz¹cych ze l¹skiem po przybyciu rzemielników protestanckich z terenów l¹skich w czasie i po wojnie trzydziestoletniej wyobra¿enia symbolizuj¹ce g³ówne zajêcia wiêkszoci nowych mieszkañców nie znalaz³y siê w god³ach
herbowych62.
Przewóz towarów drog¹ l¹dow¹ symbolizowa³y wizerunki kó³, przedstawiane z
regu³y w formie po³uko³a. Wyobra¿enie takie widnia³o w godle Woników, by³o zarówno obrazowym przedstawieniem nazwy, jak i zajêcia mieszkañców. W czasach
nowo¿ytnych symbolizowa³o ono przewozy wozami przez granicê z Rzecz¹pospolit¹, w których specjalizowa³o siê, jak pisa³ XVIII-wieczny autor, wielu mieszkañców63.
61
Kowary, niem. Schmiedeberg, do czasu udostojnienia herbu przez Fryderyka II w 1747 r. pos³ugiwa³y siê herbem z wizerunkiem wspiêtego konia i m³ota kowalskiego, symbolizuj¹cym najstarsz¹
specjalnoæ zawodow¹ mieszkañców (zob. N. H e n e l i i, Silesiographia..., s. 510). Woniki mia³y wizerunek z po³uor³em i ko³em; to ostatnie symbolizowa³o dawne zajêcie mieszkañców (zob. M. A n t o n i ew i c z, Herby miast województwa czêstochowskiego, Czêstochowa 1984, s. 8687).
62
Utworzone na Dolnych £u¿ycach, wówczas saskich, miasta Krzystkowice (1654) i Jasieñ (1660)
posiada³y herby z god³ami herbowymi ówczesnych w³acicieli, podobnie w Wielkopolsce Rawicz (1638)
i Rakoniewice (1662). O miastach wielkopolskich zob. M. A d a m c z e w s k i, Heraldyka miast wielkopolskich w wietle dokumentów lokacyjnych (XVIIXVIII w.), [w:] Studia z dziejów pañstwa i prawa polskiego,
t. II, red. J. Matuszewski, £ód 1995, s. 130140.
63
Charakterystyczny wizerunek po³uko³a w przypadku miast l¹skich usi³owano wi¹zaæ tak¿e z Piastami opolskimi. M. Gumowski uwa¿a³, i¿ w god³ach Raciborza i Krapkowic wyobra¿enie to pochodzi z
XIII-wiecznej pieczêci ksiêcia opolskiego W³adys³awa I i stanowi, obok wizerunku or³a, motyw reprezentuj¹cy w³adcê (zob. M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 123124). Przyjmuj¹c ten pogl¹d, nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e po wymarciu Piastów opolskich wizerunek po³uko³a uto¿samiano z pierwszym cz³onem
niemieckiej nazwy Raciborza  Ratibor (Rat  ko³o), natomiast w godle Krapkowic  z XVI-wiecznymi
w³acicielami miasta, hrabiami von Gatschinami. Zatem tak¿e w herbie Woników po³uko³a mog³o pierwotnie reprezentowaæ Piastów opolskich, dziêki którym miejscowoæ ta uzyska³a miejski status, a dopiero
póniej sta³o siê symbolem zajêæ mieszkañców i w³acicieli miasteczka  Gatschinów (F. A. Z i m m e rm a n n, Beyträge..., Bd. II, Brieg 1783, s. 161). Dodatkowym argumentem, przemawiaj¹cym za tak¹ tez¹,
by³ uk³ad god³a, w którym na tarczy dwudzielnej w s³up w prawej pobocznicy znalaz³o siê po³uko³a, a w
lewej po³uor³a; znak reprezentuj¹cy ksiêcia by³ umieszczany bowiem z regu³y przed znakiem symbolizuj¹cym miasto, dlatego god³o powinno posiadaæ odwrotny uk³ad.
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Handel i otwarty charakter miasta przedstawiano w god³ach za pomoc¹ wizerunków otwartych wrót bram miejskich z podniesionymi kratami (bronami). Ten
typ przedstawienia handlowego charakteru miasta wystêpowa³ powszechnie w god³ach miejskich w ca³ej Europie. W czasach nowo¿ytnych skosy, belki w bramach
informowa³y o pewnych ograniczeniach handlowych. W XVIII-wiecznym herbie Zielonej Góry umieszczono ukon¹ belkê, symbolizuj¹c¹ wprowadzenie królewskiej
akcyzy w 1741 r.64
Do wyj¹tkowych wizerunków, symbolizuj¹cych zwi¹zki handlowe mieszkañców
z s¹siednimi miastami, nale¿a³o zaliczyæ god³o herbowe pomorskiego Maszewa.
W godle dawnego herbu, którym w³adze miasta pos³ugiwa³y jeszcze w XVIII w., widnia³ pentagram, symbolizuj¹cy jego po³o¿enie wobec piêciu innych okolicznych
miast. Maszewo symbolicznie umiejscowiono porodku pentagramu, wierzcho³ek
ka¿dego z piêciu ramion reprezentowa³ za jedno z s¹siednich miast: Stargard, Goleniów, Nowogard, Chociwel i Dobr¹, znajduj¹cych siê w równej odleg³oci dwóch mil
od Maszewa, do których prowadzi³y drogi uczêszczane przez kupców65.
W europejskich herbach miejskich do koñca XVIII w. wyobra¿enia zwierz¹t
hodowlanych wystêpowa³y sporadycznie. Z regu³y nie reprezentowa³y one hodowli
jako g³ównego zajêcia mieszczan, lecz symbolizowa³y handel, targi zwierz¹t, z których
miasta s³ynê³y i od których pochodzi³y ich nazwy, wizerunki te by³y wiêc tak¿e elementami obrazowego przedstawienia nazw. Mimo ¿e hodowla zwierz¹t stanowi³a
podstawowe zajêcie mieszkañców wielu dawnych ma³ych miast, a w³adze dba³y o
dobry stan pastwisk i ³¹k, nie znalaz³o to odbicia w tematyce gode³ herbowych66.
Hodowla bowiem nie by³a zajêciem uto¿samianym z miastem. Znane s¹ dawne przekazy dotycz¹ce herbu Kola, przedstawiaj¹cego trzy kole g³owy, umieszczone tam
dla upamiêtnienia miejsca, gdzie hodowano te zwierzêta67. Podobnie interpretowano wizerunek kolej g³owy w godle G³ucho³azów68. W czasach nowo¿ytnych wizerunki koz³ów, wo³ów i koni w herbach miejskich interpretowano nie jako motywy
reprezentuj¹ce hodowlê, ale przede wszystkim dawnych w³acicieli lub nazwy miast.
64
APZG, Pieczêæ Zielonej Góry z 1750 r., Miasto Zielona Góra, cech nieznany, sygn. D 17, zob.
tak¿e W. S t r z y ¿ e w s k i, Pieczêcie i herby Zielonej Góry, Studia Zielonogórskie, t. I, 1995, s. 54.
65
Opisany herb Maszewa ustalony zosta³ u schy³ku XVI w. zamiast dotychczasowego, przedstawiaj¹cego popiersie b³ogos³awi¹cego biskupa (?). O. Hupp nie potrafi³ wyjaniæ genezy god³a, wskazuj¹c, i¿ w XVIII w. miasto pos³ugiwa³o siê ju¿ innym herbem. Dok³adny opis i wyjanienie symboliki
pentagramu z koñca XVIII w. u Brüggemanna i Wutstracka wskazuje jednak, i¿ obowi¹zuj¹cy do dzisiaj
herb z lwem Ebersteinów i murami miejskimi ukszta³towa³ siê w ostatecznej wersji dopiero w XIX w.
(zob. L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung..., s. 211; C. F. W u t s t r a c k, Kurze historisch
geographisch..., s. 507; O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 86), chocia¿ w³adze miasta pos³ugiwa³y siê
w XVII w., oprócz pieczêci z pentagramem tak¿e inn¹ z wizerunkami murów i lwa (APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 339).
66
M. B o g u c k a, H. S a m s o n o w i c z, Dzieje miast i mieszczañstwa w Polsce przedrozbiorowej,
Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1986, s. 174.
67
F. A. Zimmermann powo³ywa³ siê na bli¿ej nieokrelone dawne przekazy, w których okolice
Kola by³y charakteryzowane jako miejsce, gdzie hodowano wiele kóz (zob. F. A. Z i m m e r m a n n,
Beyträge..., Bd. II, Brieg 1783, s. 289).
68
Wizerunek ten by³ tak¿e obrazowym przedstawieniem niemieckiej nazwy miasta Ziegenhals
(Kozia Szyja).
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Trzy kole g³owy mia³y symbolizowaæ trzech braci  rycerzy rozbójników Koz³ów,
którzy mieli zamek w miejscu póniejszego miasta Kola. Mimo ¿e zgodnie z legend¹ zostali oni straceni za swoje czyny, wyobra¿enie przyjête w godle stanowi³o motyw historyczny zwi¹zany z pocz¹tkami Kola69.
Wizerunki zwierz¹t w herbach miejskich wielokrotnie próbowano interpretowaæ jako motywy przejête z gode³ za³o¿ycieli b¹d w³acicieli, zw³aszcza takie, których
pochodzenia nie mo¿na by³o jednoznacznie ustaliæ70. Pomijaj¹c god³a, do których
rzeczywicie przeniesiono ca³e god³a z herbów w³acicieli lub ich fragmenty, zwi¹zków z heraldyk¹ rycersk¹ mo¿na doszukaæ siê przede wszystkim w sferze symbolicznej. W god³ach miejskich znajdowa³y siê bowiem wizerunki jeleni, niedwiedzi,
soko³ów, kogutów, a wiêc zwierz¹t, zgodnie ze zwyczajem heraldycznym uto¿samianych z pozytywnymi cechami  mêstwem, walecznoci¹, w³adz¹, przypisywanymi
posiadaczom herbów71.
Podobnie w przedstawieniach stworów nieznanych w naturze, np. po³uzaj¹ca z
rybim ogonem w godle Prochowic, wykorzystywano wzorce ikonograficzne z pieczêci i herbów rycerskich. Niezwyk³¹ symbolikê herbu prochowickiego uto¿samiano z po³o¿eniem naturalnym miasta, przy czym wizerunek po³uzaj¹ca z rybim ogonem reprezentowa³ zarówno bogactwo okolicznych lasów, jak i przep³ywaj¹cej tu
rzeki Kaczawy. Heneliusz opisuj¹c herb t³umaczy³, i¿ upamiêtnia³ on pocz¹tek miasta, kiedy jego za³o¿yciele ¿ywili siê rybami ³owionymi z Kaczawy i zaj¹cami upolowanymi w lasach72. Jego genezy nale¿y siê doszukiwaæ raczej w godle herbowym
dawnych w³acicieli, H. Saurma bowiem wskaza³73, ¿e pochodzi³ on z przekszta³conego herbu rodziny von Parchwitzów, tj. jednoro¿ca74. Podobnie jak w innych herbach miast l¹skich, równie¿ w herbie Prochowic nast¹pi³a zmiana znaczeniowa i
69
APWr., Zbiór dok. klaszt. w. Macieja we Wroc³awiu, Rep. 66, sygn. M. Kl. B. 1229 b. Pieczêæ
Kola z 1683 r. w. przedstawia³a trzy kole g³owy, a porodku miêdzy nimi ma³¹ rozetkê. Uk³ad wizerunków stylizowany na pieczêciach herbowych szlachty, st¹d mo¿na przyj¹æ, i¿ w tym czasie wywodzono
pochodzenie motywów od legendarnych braci Koz³ów.
70
H. Berghaus w opisie Marchii Brandenburskiej zwróci³ uwagê, ¿e ówczesne w³adze miejskie
Pe³czyc (niem. Bernstein) uwa¿a³y, i¿ wizerunek niedwiedzia w godle pochodzi³ z herbu pierwszych
w³acicieli zamku i miasta, rodziny von Bährów lub Beerenów. Nazwisko takie nie pojawi³o siê jednak w
¿adnym z najstarszych dokumentów marchijskich, a zatem god³o herbu miejskiego utworzono od nazwy miasta i jego po³o¿enia naturalnego (zob. H. B e r g h a u s, Landbuch der Mark Brandenburg und des
Markgrafthums Nieder-Lausitz, Brandenburg 1856, Bd. III, s. 435). W herbach miast l¹skich zw³aszcza
H. Saurma doszukiwa³ siê w wizerunkach zwierz¹t motywów, pochodz¹cych z gode³ dawnych w³acicieli. Wielokrotnie weryfikowa³ te hipotezy O. Hupp (Die Wappen und Siegel...) wskazuj¹c, i¿ reprezentuj¹
one po³o¿enie naturalne, zajêcia ludnoci i nazwy miast.
71
Szczegó³owe rozwa¿ania na temat symboliki zwierz¹t w herbach rycerskich zob. m.in. P. J. S p en e r, Insignium Theoria seu Operis Heraldici, Pars Generalis, De Gressilibus seu Quadrupedibus, Pars I,
Sect. III, Francofurti ad Moenum 1690, s. 228253.
72
N. H e n e l i i, Silesiographia..., Cap. VII, s. 423424. Wizerunek po³uzaj¹ca z rybim ogonem
widnia³ na wszystkich pieczêciach Prochowic (zob. APWr., pieczêæ Prochowic z 1738, Zbiór dokumentów benedyktynek w Legnicy, Rep. 93, sygn. 665).
73
H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 241.
74
Herb rodziny von Parchwitz przedstawiaj¹cy w polu herbowym wizerunek wspiêtego jednoro¿ca w lewo, zob. Schlesisches Wappenbuch von Crispin und Johann Scharffenberg, Bearb. von Hans von
Mosch, Neustadt an der Aisch 1984, Tafl. 226, nr 2.
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jednoczesne przekszta³cenie god³a w czasach, kiedy zapomniano jego dawn¹ treæ.
W czasach, kiedy opisany zosta³ przez Heneliusza, a wiêc w XVII w., herb ten symbolizowa³ bogactwo naturalne miasta, zwierzynê ³own¹ i ryby. Polowanie czy ³owiectwo przedstawiano w god³ach miast po³o¿onych wród lasów równie¿ symbolicznie,
za pomoc¹ wizerunków zwierz¹t ³ownych, wród których zdecydowanie dominowa³y jelenie. W godle po³o¿onego w centrum puszczy Rzepina widnia³ wiêc wizerunek
jelenia75, podobnie w godle Gorzowa l¹skiego. W herbie l¹skiego miasta Bieruñ
znajduj¹ siê wyobra¿enia jelenia i siedz¹cego na jego grzbiecie du¿ego ptaka76. Po³o¿enie naturalne miasta wród bagien i w pobli¿u rzeki sprzyja³o mylistwu, wizerunki w godle reprezentowa³y symbolicznie zarówno jedno z g³ównych zajêæ mieszkañców, jak i miejsce, gdzie odbywa³y siê polowania77.
Wyobra¿enia niedwiedzi w herbach reprezentowa³y przede wszystkim nazwy
miast opisywanych78. Do wyj¹tków nale¿a³o zaliczyæ wizerunek niedwiedzia w godle dawnego miasta Bobrowic: w polu herbowym przedstawiono niedwiedzia siêgaj¹cego do ula. Zgodnie z informacjami, uzyskanymi przez O. Huppa w XIX w.,
wyobra¿enie widniej¹ce w godle pochodzi³o ze sztandaru z czasów wojny trzydziestoletniej79. By³ zatem herb Bobrowic symbolicznym przedstawieniem jakiego wydarzenia z dziejów miejscowoci w czasach wojny, a nie nawi¹zaniem do zajêæ mieszkañców i zwierz¹t zamieszka³ych w okolicznych lasach, jak twierdzi³ Saurma80.

Rola barw i innych elementów herbów
w symbolice krajobrazu naturalnego i gospodarczego
Wraz z pojawieniem siê herbów miejskich dotychczasowe wizerunki napieczêtne
przenoszono do pola tarczy herbowej, przy czym w elementach symbolizuj¹cych
po³o¿enie naturalne miast niezwykle istotnym, nowym rodkiem przekazu informaPieczêæ Rzepina na dok. z 1566 r., BLP, Kurm. Stande, sygn. U 1.
Wizerunek ptaka w godle bieruñskim interpretowano najczêciej jako przedstawienie pelikana.
Tak zosta³ opisany zarówno przez Saurmê (op. cit., s. 13), jak i Huppa (op. cit., s. 169). Herb miasta
sprzed XIX w. nie zosta³ opisany.
77
Za typowy herb topograficzny uzna³a znak Bierunia M. Kaganiec (Herby i pieczêcie miast górnol¹skich..., s. 6), natomiast H. Saurma uwa¿a³, i¿ wizerunek ptaka pierwotnie przedstawia³ pelikana,
który w XIX w. zmieniony zosta³ w gê (H. S a u r m a, op. cit., s. 13). Uznany za przedstawienie po³o¿enia
naturalnego i mylistwa wizerunek w godle bieruñskim nie móg³ raczej zawieraæ w swojej treci wyobra¿enia pelikana, d³uga szyja ptaka wskazuje, i¿ by³a to podobizna ³abêdzia lub, tak jak chcia³ Saurma, gêsi.
78
Wizerunki niedwiedzi widnia³y w god³ach Mieszkowic (Bärwalde in N. M.), Pe³czyc (Bernstein) i Barwic (Bärwalde)  zob. rozdzia³ o obrazowych przedstawieniach nazw miast.
79
Wyjanienia bobrowickiego magistratu wydaj¹ siê wiarygodne, zw³aszcza ¿e na sztandarach
saskich dragonów z czasów wojny trzydziestoletniej umieszczano podobne scenki, np. na p³acie sztandaru saskiego regimentu dragonów z Taube z 1632 r. widnia³ lis poluj¹cy na kury. Wiadomo te¿, ¿e ka¿da
chor¹giew tego regimentu posiada³a sztandar ze scen¹ fabularn¹, wizerunek jednej z nich opublikowano w popularnym wydawnictwie drezdeñskiej wytwórni papierosów w latach trzydziestych (zob. Historische Fahne. Die Welt in Bildern, Album 8., Dresden b. r., s. 35).
80
Pieczêæ Bobrowic z 1733 r., APZG, Miasto Zielona Góra, cech nieznany, sygn. 22 D; Saurma
przypuszcza³, i¿ wizerunki ula i niedwiedzia reprezentowa³y pszczelarstwo, szczególnie rozwiniête w
okolicach Bobrowic (zob. H. S a u r m a, op. cit., s. 21).
75
76
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cji sta³y siê barwy. Poprzez zastosowanie w³aciwych barw dla oznaczenia wody (b³êkit, zieleñ i srebro), drzew, lasów, gór i wzgórz (zieleñ), reprezentowane w god³ach
znaki ikoniczne sta³y siê cilejszymi i bardziej czytelnymi nonikami informacji o
miecie ni¿ pozbawione barw wizerunki napieczêtne. Dziêki barwom mo¿liwe by³o
równie¿ przekazanie informacji o po³o¿eniu naturalnym za pomoc¹ samego pola herbowego. B³êkitna barwa pola czêstokroæ symbolizowa³a po³o¿enie miasta nad wod¹,
np. w herbach Kostrzyna n/Odr¹, Bytomia Odrzañskiego i Rybnika. Zielone pole herbowe reprezentowa³o natomiast po³o¿enie wród lasów, np. w herbie Zielonej Góry.
Barwy stosowane w herbach miejskich z wizerunkami krajobrazu naturalnego
odzwierciedla³y rzeczywiste kolory spotykane w naturze, bowiem ich zgodnoæ lub
zbli¿enie do rzeczywistych u³atwia³y identyfikacjê poszczególnych wyobra¿eñ.
Podobnie jak w przypadku gode³ o innej tematyce, barwne ród³a sprzed XVII
wieku nale¿a³y do rzadkoci, i by³y nimi przede wszystkim wizerunki herbów w dokumentach herbowych oraz na najstarszej mapie l¹ska autorstwa Helwiga. Dopiero w
XVII-wiecznych opisach l¹ska, Pomorza i Brandenburgii podano barwy niektórych
herbów; w opisach tak¿e z XVIII w. herby nie zawsze przedstawiano wraz z ich barwami. Na podstawie zebranego materia³u mo¿na jednak stwierdziæ, i¿ w god³ach z
przedstawieniami symboliki krajobrazu naturalnego i zwi¹zanej z nim gospodarki
miejskiej przestrzegano kilku regu³, wynikaj¹cych z odwzorowania barw z natury.
Barwa zielona wystêpowa³a konsekwentnie w przedstawieniach rolin, zgodnie
z ich naturalnymi kolorami. W zieleni przedstawiano korony i konary drzew, podobnie krzewy winnej latoroli, ga³êzie laurowe, jak i ga³¹zki z kwiatami. Odstêpstwa
wynika³y przede wszystkim z umieszczenia w herbie miejskim god³a herbu rycerskiego, np. dwóch srebrnych lici ³êkna w pierwszym herbie Chocianowa, z pocz.
XVIII w., pochodz¹cych od za³o¿ycieli rodziny von Stoschów81. Niekiedy brak dostatecznej wiedzy heraldycznej i znajomoci dziejów miast wród w³adz miejskich by³
przyczyn¹ zastosowania innej barwy ni¿ zielona w momencie ustalania herbu.
W godle Wlenia widnia³ wizerunek srebrnego drzewa liciastego, przeniesiony z
XIV-wiecznego wizerunku napieczêtnego, który mia³ reprezentowaæ brzozê, od legendarnej, pierwszej nazwy miasta (Birkenau), jednak w ¿adnym z dokumentów jej
nie wymieniono82. Zdarza³y siê równie¿ god³a, w których z asemantycznych ozdób
widniej¹cych w wizerunku napieczêtnym tworzono wyobra¿enia realnych rolin.
W herbie Mirska widniej¹ce w polu wizerunku napieczêtnego arabeski w XVII w.
zamieniono na zielone ga³¹zki z kwiatami i w ten sposób przedstawiono w herbie.
Oprócz wyobra¿eñ konkretnych rolin zielona barwa równie¿ symbolizowa³a
szatê rolinn¹. W ten sposób przedstawiano w god³ach wzgórza, a ich zielona barwa
symbolizowa³a ogólnie rolinnoæ porastaj¹c¹ zbocza. Wród wyobra¿eñ wzgórz
poroniêtych rolinnoci¹ wyranie by³a widoczna, zgodna ze zwyczajem heraldycznym, tendencja do ich upraszczania, w której wa¿n¹ rolê odegra³a barwa. W wyobra¿eniach na pieczêciach z XIII i XIV w. na zboczach gór i wzgórz widnia³y drzewa i
krzewy, w dokumencie herbowym Otynia i na malowidle ciennym w kociele z her81
82
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O. H u p p, op. cit., s. 158.
Zob. przypis 58.

bem Lubska z XVI w. potrójne wzgórza przedstawiono w zielonych barwach, z wyranie zaznaczon¹ zielon¹ bujn¹ traw¹, natomiast w XVII-wiecznych i póniejszych
god³ach trzy wzgórza mia³y ju¿ g³adkie zbocza, a rolinnoæ reprezentowa³a jedynie
zielona barwa. Zielone by³y tak¿e przedstawienia nizin, uto¿samianych z zielonymi
³¹kami.
Barwa b³êkitna funkcjonowa³a w god³ach herbowych, podobnie jak zieleñ, przede
wszystkim w znaczeniu ikonicznym, reprezentuj¹c rzeczywiste kolory. W przedstawieniach rzek, jezior, morza dominowa³ zatem b³êkit, kojarz¹cy siê w sposób oczywisty z kolorem wody. B³êkitna barwa pola w herbach o god³ach z wyobra¿eniami cia³
niebieskich reprezentowa³a sklepienie niebieskie83. Na podstawie barw herbowych
miast Rzeszy z herbarza Siebmachera i barwnych wizerunków herbów z opisywanych
ziem, mo¿na zauwa¿yæ zró¿nicowanie b³êkitu uzale¿nione od reprezentowanego
przedmiotu. Zró¿nicowanie to wbrew redniowiecznym regu³om heraldycznym polega³o na stosowaniu odcieni  w polu reprezentuj¹cym sklepienie niebieskie b³êkit by³
bardziej intensywny, natomiast w przedstawieniu wody by³ wyranie janiejszy84.
Wizerunki w god³ach z wyobra¿eniami krajobrazu by³y, oprócz g³ównych tynktur heraldycznych, przedstawiane, jak opisa³ to Spener, w swoich barwach naturalnych85. W barwach rzeczywistych przedstawiano przede wszystkim zwierzêta i narzêdzia pracy oraz czêci uzbrojenia. Autorzy opisów herbów miast z XVII i XVIII w.
podawali barwy zwierz¹t, gór i narzêdzi tylko wtedy, kiedy ich wizerunki przedstawiano w sposób nietypowy (np. orze³ w godle Z³otoryi) lub by³y zwierzêtami fantastycznymi, a nie pochodzi³y z herbów w³adców (np. gryf w godle widnicy); wszystkie inne okrelane by³y lapidarnie: jako koñ, wó³, jastrz¹b itd., bez podania barw86.
Taki sposób opisu wizerunków w god³ach wiadczy³, ¿e wyobra¿enia zwierz¹t, rolin i gór traktowano jako odzwierciedlenie realnych istot i przedmiotów w ich naturalnych barwach. O przedstawieniach zwierz¹t i narzêdzi w ich barwach naturalnych pisa³ jeszcze Saurma, okrelaj¹c w³anie w ten sposób barwy w god³ach87. Do83
W herbach wszystkich miast z wyobra¿eniami cia³ niebieskich w god³ach nie by³o odstêpstw od
zwyczaju heraldycznego, zgodnie z którym przedstawiano jedynie wizerunki reprezentuj¹ce S³oñce,
Ksiê¿yc i gwiazdy.
84
We wspó³czesnym reprincie herbarza Siebmachera z 1605 r. fale w godle by³y jasnob³êkitne,
natomiast pola herbów ciemnob³êkitne (Johann Siebmachers Wappenbuch...). Nie by³o takiego zró¿nicowania b³êkitu w wizerunkach herbów miast l¹skich na mapie Helwiga, ale w ¿adnym z nich nie by³o
wizerunków wody, a jedynie b³êkitne pola herbów Legnicy i Ziêbic, Opola, Cieszyna i Jawora, ten ostatni
za zosta³ przedstawiony z polem ciemniejszym ni¿ pozosta³e.
85
Naturalis figurarum color; niem. [...] in seiner naturlichen farb (zob. P. J. S p e n e r, Insignium Theoria seu Operis Heraldici..., De Tincturis, Pars. I, Cap. IV, s. 114).
86
Tak¹ formê opisu herbów przyjêli Heneliusz i Schickfuss (N. H e n e l i i, Silesiographia...;
J. S c h i c k f u s s, New Vermehrete Schlesische...) w odniesieniu do miast l¹skich, Brüggemann
i Wutstrack  do miast zachodniopomorskich (L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung...;
C. F. W u t s t r a c k, Kurze historisch, geographisch...), a tak¿e Merian, zarówno do herbów marchijskich,
pomorskich, jak i l¹skich (M. M e r i a n, Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae..., Franckfurt
1650; i d e m, Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae..., Franckfurt 1652).
87
W opisach gode³ herbowych z przedstawieniami wizerunków zwierz¹t w barwach naturalnych
Saurma wielokrotnie u¿ywa³ okrelenia barwy god³a naturalne, np. w odniesieniu do jastrzêbi w herbach Niemodlina i Mirska (zob. H. S a u r m a, op. cit., s. 47 i 65).
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piero w dziele Huppa nast¹pi³a swoista unifikacja barw zwierz¹t, rolin i narzêdzi,
bêd¹cych zabiegiem artystycznym autora. Niejednokrotnie przyjêta przez wspomnianego autora czerwieñ, jako podstawowa barwa wizerunków zwierz¹t, nie zgadza³a
siê z wczeniejszymi opisami i by³a jedynie jego propozycj¹88.
Czerñ stosowano przede wszystkim w przedstawieniach reprezentuj¹cych górnictwo, barwi¹c ni¹ wizerunki górników i ich narzêdzi. Identyfikowanie czerni z
górnictwem wynika³o, podobnie jak w innych wizerunkach reprezentuj¹cych krajobraz naturalny, z bezporedniej obserwacji rzeczywistoci, a praca górnika kojarzy³a
siê przede wszystkim z ciemnoci¹ panuj¹c¹ pod ziemi¹. W XVI w. w jêzyku niemieckim stosowano dla czerni okrelenie farba wêgla (Kohlefarb), a zatem równie¿ w
tym przypadku barwa odzwierciedla³a realn¹ rzecz89. Symboliczna reprezentacja pracy
pod ziemi¹ za pomoc¹ czerni zbli¿ona by³a do interpretacji tej barwy w herbach
rycerskich. Zgodnie z klasyfikacj¹ symboliki barw heraldycznych, zaproponowan¹
w XV w. przez francuskiego herolda Prinsaulta, czerñ symbolizowa³a ziemiê90. Analogii z symbolik¹ barw herbów rycerskich mo¿na doszukaæ siê tak¿e w barwach cia³
niebieskich  z³oto symbolizowa³o s³oñce, tak¿e inne gwiazdy, srebro za ksiê¿yc.
Symbolika barw w herbach z wizerunkami reprezentuj¹cymi krajobraz naturalny i kulturowy opiera³a siê na prostym systemie odwzorowania natury. Zmiany dokonane w barwach pod koniec XIX w., przeprowadzone z myl¹ o zachowaniu prawide³ heraldycznych, nie zawsze uwzglêdnia³y specyfikê wczeniejszych przedstawieñ.
W odró¿nieniu od symboliki gode³ i barw po³o¿enie naturalne miasta i jego
gospodarka by³y reprezentowane w klejnotach herbowych sporadycznie, pomijaj¹c
herby, w których klejnotach powtórzono wizerunek z god³a o takiej¿ tematyce. Odrêbne zaakcentowanie profilu gospodarczego miasta w klejnocie zosta³o utrwalone w
herbach Miasteczka l¹skiego, Dar³owa i Stargardu.
Motyw symbolizuj¹cy górnictwo uwzglêdniono równie¿ w klejnocie herbu Miasteczka l¹skiego. W 1561 r. dotychczasowa osada górnicza uzyska³a prawa miejskie i herb  wyobra¿enie kopaczki górniczej zosta³o umieszczone nie w godle, ale w
klejnocie herbu. Kopaczkê przedstawiono w szponie or³a. Symboliczna wymowa klejnotu by³a oczywista, bowiem czarny orli szpon by³ elementem pochodz¹cym z herbu margrabiego, a zatem w stworzonej kompozycji podkrelono dominuj¹c¹ pozycjê
w³aciciela miasta.
W klejnocie herbu Dar³owa ponad he³mem znalaz³o siê ko³o m³yñskie, jako znak
posiadania przez miasto prawa przemia³u91.

88
Zaproponowane przez O. Huppa barwy zwierz¹t, rolin i innych przedstawieñ, reprezentuj¹cych
krajobraz naturalny i kulturowy, zosta³y przyjête w zasadzie bez zastrze¿eñ przez nastêpne pokolenie
niemieckich regionalnych historyków i by³y powtarzane w ich publikacjach.
89
Okrelenie Kohlefarb zosta³o u¿yte w opisach herbów w dokumentach Rudolfa II dla Szprotawy
z 1597 i ¯agania z 1602 r.
90
Klasyfikacjê Klemensa Prinsaulta opisa³ S. Mikucki (zob. S. M i k u c k i, Barwa w heraldyce
redniowiecznej. Czêæ pierwsza: Herby rycerstwa zachodniego i polskiego, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego, t. IX, 1928/1929, s. 200202).
91
APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 381, 382.
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Wyobra¿enie charakterystycznej Bramy M³yñskiej w klejnocie herbowym Stargardu Szczeciñskiego symbolizowa³o dominuj¹ce zajêcie mieszkañców  handel, a
tak¿e wskazywa³o na najwa¿niejsz¹ dla gospodarki miasta budowlê.
Trudno dopatrzyæ siê symbolicznych znaczeñ, zwi¹zanych z po³o¿eniem naturalnym b¹d gospodark¹ miasta, w postaciach tzw. trzymaczy herbowych, które w
zale¿noci od okresu wykonania herbu wyobra¿a³y tzw. dzikich mê¿ów, charakterystycznych dla heraldyki niemieckiej, personifikacje Sprawiedliwoci czy zwierzêta.
Wyj¹tek stanowi³y wizerunki górników, doæ powszechne w Czechach i w krajach
niemieckich, umieszczane równie¿ jako elementy zewnêtrzne herbów górniczych
miast l¹skich. Herby Ciechanowic i Królewskiej Huty trzyma³y postacie górników,
jednoczenie symbolizuj¹ce g³ówne zajêcie mieszkañców. Wizerunki pochodz¹ z
pónego okresu, bo z XVIII i XIX w. Pierwszy widnia³ na pieczêci miejskiej Ciechanowic z 1745 r.92 Herb Królewskiej Huty zosta³ nadany przez króla pruskiego Wilhelma I w 1869 r. Tarczê herbow¹ nowego herbu trzyma³y postaci górnika i hutnika93.

92
Pieczêæ znana jedynie z póniejszych opisów. Równie¿ O. Hupp powo³ywa³ siê na opis Saurmy
(zob. O. H u p p, op. cit., s. 164).
93
Por. M. K a g a n i e c, Herby i pieczêcie miast górnol¹skich..., t. I, z. 1, s. 16.
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Rozdzia³ VIII

OBRAZOWE PRZEDSTAWIENIA NAZWY MIASTA
W HERBACH

U

trwalenie nazwy miasta w wizerunku god³a herbowego poprzez umieszczenie
w nim motywów, dziêki którym mo¿liwa by³a identyfikacja posiadacza herbu, to
jeszcze jedna z zasad przejêtych z zachodnioeuropejskiej heraldyki rycerskiej. Na
badanych ziemiach by³o to o tyle oczywiste, ¿e przyk³adów dostarcza³y, podobnie
jak w innych krajach, herby miejscowego rycerstwa z god³ami mówi¹cymi o przydomku, miejscu pochodzenia i nazwisku1.
W god³ach z obrazowymi przedstawieniami miasta zosta³y zawarte wizerunki,
na których podstawie mo¿liwe by³o zidentyfikowanie jego nazwy. W herbach miejskich mo¿na wyodrêbniæ dwa sposoby umieszczania w god³ach wizerunków odnosz¹cych siê do nazw: pierwszy, gdy stanowi³y one jedyny element w god³ach; drugi,
kiedy by³y umieszczane obok innych wizerunków.
W dotychczasowej literaturze herby mówi¹ce, wyodrêbnione jako jedna z grup
w ogólnej klasyfikacji gode³ herbów miejskich, podzielono na dwie zasadnicze podgrupy2. Do pierwszej z nich nale¿¹ obrazowe przedstawienia nazwy, natomiast do
drugiej  god³a literowe, zawieraj¹ce z regu³y inicja³y nazw3. Podobnie jak w her1
Herby mówi¹ce rycerstwa l¹skiego, marchijskiego i pomorskiego wielokrotnie opisali niemieccy heraldycy (zob. m. in. Deutsche Wappenrolle, Bd. ILIII, Berlin 19351991; G. A. M ü l v e rs t e d t, Redende Wappen in der Mark Brandenburg, Herold 1910, s. 205 i n.).
2
W literaturze heraldycznej zosta³o przyjête okrelenie: herby lub god³a mówi¹ce, niem. redende Wappen, czes. mlùvici znameni, franc. armes parlantes, ang. allusive arms, jednak analiza
symboliczna gode³ sk³ania do stanowiska, ¿e w zasadzie wszystkie god³a herbowe mówi¹ o posiadaczach herbów. Dlatego dla tej grupy gode³ przyjêto w pracy okrelenie obrazowe przedstawienie nazwy
miasta.
3
Za europejskimi opracowaniami tak¿e w polskich przyjêto, w odniesieniu do gode³ mówi¹cych,
propozycje opublikowane ju¿ przed kilkudziesiêcioma laty przez Karlaheinza Blaschke, Jøiego Loudê i
Mariana Gumowskiego, którzy zgodnie stwierdzili, i¿ istot¹ takiego god³a jest obrazowe przedstawienie
nazwy miasta (zob. M. G u m o w s k i, Herby miast polskich, Warszawa 1960, równie¿ wczeniej w wielu
innych publikacjach; K. B l a s c h k e, Stadtewappen, [w:] Lexikon Städte und Wappen der Deutschen
Demokratischen Republik, Hrsg. H. Göschel, Leipzig 1985, s. 541; J. L o u d a, Europäische Städtewappen,
Balzers/Lichtenstein 1969).
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bach z god³ami o innej tematyce, równie¿ god³a z obrazowymi przedstawieniami
nazw zawiera³y wizerunki, które mo¿na zaliczyæ do kilku odrêbnych grup, np. z herbami dawnych w³acicieli, wizerunkami zwierz¹t, narzêdzi pracy itp. Ze wzglêdu na
specyficzn¹ konstrukcjê tego typu gode³ mo¿na wymienione dwie g³ówne podgrupy
poszerzyæ o bardziej szczegó³ow¹ typologiê. Najwiêksza grupa gode³ reprezentowa³a bezporednio nazwê miasta, zwi¹zan¹ z jego po³o¿eniem naturalnym i zajêciami
mieszkañców. Druga reprezentowa³a oprócz nazwy tak¿e za³o¿yciela b¹d w³aciciela miasta, np. poprzez przejêcie jego herbu jako miejskiego. W koñcu trzecia 
wydarzenia historyczne i legendy zwi¹zane z nazwami miast.
Z analiz¹ gode³ z obrazowymi przedstawieniami nazw cile wi¹za³y siê kwestie
onomastyczne, nazwy miast mia³y bowiem na badanych ziemiach zarówno polsk¹
czy s³owiañsk¹, jak i niemieck¹ etymologiê. W przewa¿aj¹cej mierze god³a herbowe
tworzono od niemieckiej nazwy miasta (ponad 90 proc.), a sporadycznie wywodzi³y
siê one od nazw w innych jêzykach. Nazwy, zw³aszcza najstarszych l¹skich miast,
bardzo czêsto o s³owiañskiej lub polskiej proweniencji w ci¹gu wieków uleg³y zniekszta³ceniu i niemieccy heraldycy nie rozumieli pierwotnych gode³ nawi¹zuj¹cych
do nazwy miasta4. To samo zjawisko mo¿na zaobserwowaæ po II wojnie w odniesieniu do herbów, zawieraj¹cych wizerunki obrazuj¹ce niemieckie nazwy miast.
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, ¿e god³a herbowe odnosi³y siê do lokalnego, potocznego znaczenia nazwy miasta. Na badanych terenach widoczne jest równie¿ zró¿nicowanie, wynikaj¹ce z pochodzenia niektórych nazw miast z jêzyka staroniemieckiego5.
God³a z obrazowymi przedstawieniami nazw widnia³y w piêædziesiêciu dziewiêciu herbach na tych¿e ziemiach. W uk³adzie terytorialnym zdecydowanie najwiêcej,
bo czterdzieci gode³ o takiej treci, nale¿a³o do miast l¹skich, wród miast marchijskich wyodrêbniæ ich mo¿na trzynacie, a zachodniopomorskich  tylko szeæ.
W ogólnym podziale zdecydowanie przewa¿aj¹ obrazowe przedstawienia nad god³ami literowymi. W czterdziestu herbach wizerunki reprezentuj¹ce nazwy miast by³y
jedynymi b¹d dominuj¹cymi motywami, w pozosta³ych widnia³y wraz z innymi wyobra¿eniami. Natomiast god³a literowe wystêpowa³y w piêciu herbach. Takie statystyczne ujêcie by³o reprezentatywne dla prze³omu XVIII i XIX w. W nastêpnych dziesiêcioleciach, a¿ do czasów wspó³czesnych, w³adze miast przyjmowa³y herby, w
których god³ach umieszczano motywy reprezentuj¹ce nazwy. Jednak nie by³o to zjawisko masowe i dotyczy³o miast ju¿ istniej¹cych, które wczeniej pos³ugiwa³y siê
pieczêciami z wizerunkami nie reprezentuj¹cymi miasta, np. z pruskim or³em czy
s¹dowymi z wizerunkiem Temidy.

4
W najobszerniejszych publikacjach heraldycznych z XIX w., dotycz¹cych badanych ziem, zarówno H. Saurma, jak i O. Hupp wielokrotnie nie potrafili uzasadniæ symboliki gode³ nawi¹zuj¹cych do nazw
w jêzyku polskim.
5
K. Blaschke uzna³, opisuj¹c wspó³czesne herby wschodnioniemieckie, i¿ w³anie ludowe czy
lokalne znaczenie nazwy miasta by³o powszechnie wykorzystywane przy tworzeniu gode³ mówi¹cych
(zob. K. B l a s c h k e, op. cit., s. 543).

165

Kszta³towanie siê i rozwój
obrazowych przedstawieñ nazw miast
Najstarsze herby tego typu zosta³y utworzone, podobnie jak inne wizerunki w god³ach, przez wykorzystanie motywów z pieczêci miejskich. Pos³ugiwa³y siê nimi w³adze miast ju¿ w XIII w.6 Motywy reprezentuj¹ce nazwy miast w wizerunkach napieczêtnych najczêciej wystêpowa³y wy³¹cznie lub wyranie dominowa³y. Do wyj¹tków nale¿a³y pieczêcie, w których wizerunek stanowi³ jedynie uzupe³nienie g³ównego motywu o innej tematyce. Do takich wyj¹tków mo¿na zaliczyæ XIV-wieczn¹ pieczêæ ¯agania; dominuj¹cym motywem w jej wizerunku by³y mury obronne, a niewielki inicja³ nazwy miasta  S (Sagan) widnia³ w bramie.
Sporód pieczêci z wizerunkami obrazuj¹cymi nazwy miast zarówno tych najstarszych, jak i z czasów nowo¿ytnych, wyodrêbniæ mo¿na grupê, w której nazwê tê
przedstawiono w sposób uproszczony, za porednictwem jednego wyobra¿enia, np.:
wizerunku lwa w godle Lewina Brzeskiego (niem. Löwen), g³owy króla w godle Chojny (Königsberg), na póniejszych, na XVI-wiecznych pieczêciach Cieszkowa (Freyhan) wizerunek koguta i Rybnika  ryby. Znacznie wiêksz¹ jednak grupê stanowi³y
pieczêcie z wizerunkami nazwy miasta w postaci rozbudowanej kompozycji plastycznej. Zespó³ okrelonych wizerunków, widniej¹cych na pieczêci, umo¿liwia³ identyfikacjê nazwy.
Kompozycja wyobra¿eñ mog³a sk³adaæ siê z dwóch lub wielu motywów  jako
przedstawieñ zwi¹zanych z nazw¹. Dwuelementowe wizerunki napieczêtne reprezentowa³y przede wszystkim niemieckie nazwy, sk³adaj¹ce siê z dwóch cz³onów, np.
Münsterberg (Ziêbice), Greifenhagen (Gryfino), Regenwalde (Resko), Hirschberg
(Jelenia Góra), Festenberg (Twardogóra). Wizerunki takie konstruowano opieraj¹c
siê na prostych skojarzeniach ka¿dego z nich z kolejnymi czêciami nazwy miasta.
St¹d na pieczêci Ziêbic wizerunki klasztoru (Münster) i góry (Berg)7. Drugi cz³on,
spotykany w nazwach wielu miast i odnosz¹cy siê do po³o¿enia na górze (Berg),
reprezentowany by³ w god³ach zarówno zgodnie z etymologicznym znaczeniem jako
wizerunek góry (Twardogóra  Festenberg), jak i wzgórz (Falkenberg  Niemodlin), czy te¿ niewielkich wzniesieñ (Jelenia Góra). W podobny sposób wizerunki
drzew reprezentowa³y po³o¿enie miasta wród lasów (Wald). Las przedstawiano sym6
M. Gumowski w swoich pracach, powiêconych pieczêciom l¹skim i najstarszym pieczêciom
miast polskich, doæ dowolnie dobiera³ wyobra¿enia napieczêtne, traktuj¹c ich wizerunki jako mówi¹ce. Uwa¿a³ np. wszystkie te, w których widnia³y wizerunki murów i wie¿ za reprezentuj¹ce nazwê
miasta od niem. s³owa Burg, a wiêc Lauenburg  Lêbork, podobnie od niemieckiego Berg i Stein: Grünberg
 Zielona Góra, Frankenstein  Z¹bkowice. Pod¹¿aj¹c tym tropem, nale¿a³oby uznaæ za pieczêcie mówi¹ce wiêkszoæ pieczêci miejskich na badanym terenie, które pochodzi³y z miast o nazwach z wymienionymi sk³adnikami (zob. M. G u m o w s k i, Pieczêcie l¹skie do koñca XIV w., [w:] Historia l¹ska od
najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, Kraków 1936, s. 394; i d e m, Najstarsze pieczêcie miast
polskich XIII i XIV wieku, Toruñ 1960, s. 2223).
7
W jêzyku mittelhochdeutsch wyraz Münster oznacza³ klasztor (por. M. L e x e r, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Leipzig 1980, s. 145). W XVIII-wiecznych dzie³ach o historii l¹ska pochodzenie nazwy Münsterberg wi¹zano równie¿ ze s³owami: Mond  ksiê¿yc, Stern  gwiazda i Berg 
góra, co wyjania pochodzenie wizerunków ksiê¿yca i gwiazdy  S³oñca w polu herbowym (zob.
F. W. S o m m e r s b e r g, Silesiacarum Rerum Scriptores, Lipsiae 1729, s. 125).
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bolicznie za pomoc¹ pojedynczego drzewa (Mieszkowice  Bärwalde), rzadziej kilku drzew (Miêdzylesie  Mittelwalde), tak¿e tylko ga³êzi drzew (Choszczno-Arnswalde). W god³ach zawsze widnia³y nie wiêcej ni¿ trzy drzewa; ograniczona liczba
przedmiotów herladycznych wynika³a z koniecznoci zachowania przejrzystego i
czytelnego charakteru kompozycji.
Trzecie wyobra¿enie  obok motywów zwi¹zanych z górami i lasami  najczêciej umieszczane w dwuelementowych god³ach symbolizowa³o zamek (Burg).
W pieczêciach i herbach miejskich zamek-burg bywa³ przedstawieniem realnie
istniej¹cego obiektu, najczêciej jednak uto¿samiano go z szeroko pojêt¹ architektur¹ obronn¹ miasta, w postaci wie¿, murów obronnych, bram itp. Dlatego te¿ w godle
XV-wiecznej pieczêci Nowogrodu Bobrzañskiego (Naumburg a/Bober) umieszczono wizerunki murów obronnych i klasztoru augustianów. Natomiast na pieczêciach
Kluczborka z XIV w. i pomorskiego Z³ocieñca z XV w. widnia³y wyobra¿enia, zgodne
z pierwotn¹ etymologi¹, symbolizuj¹ce zamek, obok reprezentuj¹cych pierwsze cz³ony nazwy miast  krzy¿a (Kreuzburg) i soko³a (Falkenburg).
Równie¿ na innych pieczêciach, w których z pomoc¹ dwóch wyobra¿eñ przedstawiono nazwê miasta, wyrany by³ podzia³, zgodny z jej kolejnymi cz³onami; np.
Gryfino  gryf (Greif) i k³oda, ga³¹ (Hagen), Psie Pole  pies (Hund) i pole (Feld).
Wród najstarszych pieczêci z wizerunkami obrazuj¹cymi nazwy miast wystêpowa³y równie¿ takie, których god³a zawiera³y rozbudowane kompozycje plastyczne. Na XIV-wiecznej pieczêci Kamiennej Góry przedstawiono wyobra¿enie zamku, a
u jego podnó¿a  postaæ stoj¹cego rycerza w rynsztunku, gotowego do walki. Scena
utrwalona na pieczêci symbolizowa³a dawn¹ nazwê miasta  Landeshut, czyli Stra¿nica8. Na pieczêci innego miasta l¹skiego  ¯migrodu (Trachenberg), pochodz¹cej
równie¿ z XIV w., jego nazwê ilustrowa³y trzy wizerunki: na wzgórzu (Berg)  wizerunek bramy, przez któr¹ przechodzi³ smok (Trache)9. Na okaza³ej pieczêci Lwówka
l¹skiego (Löwenberg) z XIII w. umieszczono monumentalne wyobra¿enia architektoniczne  mury z blankami, baszty, zamek, a w centralnej czêci wizerunek krocz¹cego lwa10. Trzy wzgórza poroniête bujn¹ rolinnoci¹, drzewami, krzewami i
traw¹ widnia³y na najstarszej, XIII-wiecznej pieczêci Z³otoryi. Wyobra¿enia wzgórz
odnosi³y siê do dawniejszej ³aciñskiej (Aureo Monte) i póniejszej, niemieckiej (Goldberg) nazwy miasta11. Z pocz¹tku XV w. pochodzi³a pieczêæ Lêborka, na której po raz
8
Postaæ na tej pieczêci Kamiennej Góry by³a identyfikowana przez M. Gumowskiego z dawnymi
w³acicielami, ksi¹¿êtami l¹skimi, strzeg¹cymi miasta przed wrogami (zob. M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 105106).
9
W jêzyku mittelhochdeutsch wyraz smok mia³ postaæ Trache, wspó³czenie  der Drache
(M. L e x e r, op. cit., s. 453). Wizerunek smoka na pieczêci mo¿na uto¿samiaæ równie¿ z polsk¹, s³owiañsk¹ nazw¹ miasta ¯migród (Zmigrod w XIII w.).
10
Niemal identyczny uk³ad wyobra¿eñ przedstawia³a pochodz¹ca z tego samego czasu (prze³. XIII
i XIV w.) pieczêæ miejska Brunszwiku, w której jedynie postaæ lwa zwrócona by³a w inn¹ stronê.
W odró¿nieniu jednak od pieczêci Lwówka by³a znacznie staranniej wykonana (zob. E. B e r c h e m,
Siegel, Berlin 1918, s. 123, il. 110). Pewne podobieñstwa w sposobie przedstawiania dostrzec mo¿na
tak¿e w XIV-wiecznej pieczêci Lwowa (zob. M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 136).
11
Pieczêæ wielokrotnie opisywana w ró¿nych pracach (najwczeniej przez H. Saurmê w 1870 r.),
uwa¿ana przez badaczy ze wzglêdu na pokane rozmiary (68 mm) za jedn¹ z najwiêkszych wród miast
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pierwszy umieszczono wizerunki obrazuj¹ce niemieck¹ nazwê miasta  Lauenburg
(Lwi Gród), tote¿ znalaz³y siê na niej mury miejskie z wie¿ami i siedz¹cy u podnó¿a
murów lew12. Kompozycja plastyczna pieczêci i ustalonego z jej wykorzystaniem god³a
herbowego Lêborka nale¿a³a do najbardziej rozbudowanych wród miast pomorskich.
U schy³ku redniowiecza pojawi³y siê równie¿ pieczêcie miejskie z inicja³ami,
reprezentuj¹cymi nazwy miast w wizerunkach. Na pieczêci ¯agania z koñca XIV w.
wród wizerunków architektonicznych znajdowa³ siê w bramie inicja³ S  odnosz¹cy siê do niemieckiej nazwy Sagan. Z II po³. XV w. pochodzi³a najstarsza pieczêæ
G³ogowa, ogólnomiejska, przywieszona po raz pierwszy do dokumentu z 1485 r.,
zawieraj¹ca obok Madonny z Dzieci¹tkiem dwie tarcze herbowe  jedn¹ z or³em
Piastów l¹skich, a drug¹ z du¿¹ liter¹ G13. Tarcza z liter¹ G szczególnie zas³uguje na uwagê, gdy¿ w wietle zachowanych róde³ sfragistycznych przedstawia³a najstarszy herb miasta, zmieniony ju¿ wkrótce, bo w 1490 r., nadaniem nowego herbu
przez króla Macieja Korwina14. Ponownie tarcza z liter¹ G znalaz³a siê jako herb
miasta na najstarszej mapie l¹ska Marcina Helwiga w 1561 r.
God³a herbowe utworzone z wykorzystaniem najstarszych wizerunków napieczêtnych, wraz z przypisanymi poszczególnym ich elementom barwami, zawiera³y
uproszczone wyobra¿enia symbolizuj¹ce nazwy miast. Plastyczne przedstawienia
budowli, postaci, zwierz¹t i rolinnoci, charakterystyczne dla wyobra¿eñ napieczêtnych, zast¹piono schematycznymi wizerunkami, z zachowaniem jednak specyficznych wyobra¿eñ reprezentuj¹cych miasta  w tym przypadku ich nazwy. W herbie
Ziêbic, widniej¹cym na wspomnianej mapie Helwiga, zachowano pochodz¹ce z opisanej pieczêci wyobra¿enia trzech wie¿ z charakterystyczn¹ rozet¹ okienn¹ w rodkowej wie¿y. Podobnie do gode³ herbowych z jednym wizerunkiem, symbolizuj¹cym nazwê miasta, przenoszono motywy z najstarszych pieczêci. Pieczêæ herbowa
Wo³owa z XVI w. przedstawia³a w polu tarczy wo³u, którego podobizna znalaz³a siê
na wczeniejszej pieczêci z XIV w.15
Równie¿ w czasach nowo¿ytnych wizerunki o tematyce reprezentuj¹cej nazwê
miast nale¿a³y do najbardziej popularnych. Wyobra¿enia zwi¹zane z nimi wykorzyl¹skich (zob. H. S a u r m a, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870, s. 86, zob.
tak¿e pieczêæ Z³otoryi nad dok. z 1348 r., APWr., Zbiór dok. klaszt. cyst. w Lubi¹¿u, Rep. 91, sygn. 302).
12
Na odnalezionej przez M. Gumowskiego pieczêci Lêborka w archiwum w Gdañsku w legendzie
znajdowa³a siê nazwa miasta LEWENBURGH, bardziej odpowiadaj¹ca niemieckiej etymologii nazwy
zwi¹zanej z lwem (zob. M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 127128). Wczeniej, w latach
czterdziestych XIX w., pieczêæ tê opublikowa³ F. V o s s b e r g, Geschichte der preussischen Münzen und
Siegel, Berlin 1843, Tafl. XVI (zob. tak¿e pieczêæ Lêborka z XV w., APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr
278).
13
M. H a i s i g, Herb miasta G³ogowa  jego geneza i symbolika, [w:] Ze studiów nad redniowiecznym
G³ogowem i Krosnem, Zielona Góra 1970, s. 88, tak¿e P. K n ö t e l, Zur Siegelgeschichte von Stadt und
Fürstentum Glogau, ZVfGS, Bd. LXV, 1931, s. 272278.
14
Na mocy przywileju herbowego z dnia 17 marca 1490 r. G³ogów otrzyma³ od Macieja Korwina
nowy herb, przedstawiaj¹cy w b³êkitnym polu czarnego kruka, siedz¹cego na srebrnej ga³¹zce (por.
F. M i n s b e r g, Geschichte der Stadt und Festung Glogau, Glogau 1853, Bd. I, s. 465468).
15
APLeg., Akta miasta Chojnowa, pieczêæ papierowo-woskowa Wo³owa na dokumencie z 1714 r.,
b. sygn.
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stywali m.in. w³adcy w herbach nadanych w oficjalnych dokumentach herbowych.
Ju¿ w najstarszym przywileju tego rodzaju (wystawionym dla miasta l¹skiego widnicy w 1452 r. przez króla czeskiego W³adys³awa I Pogrobowca) znalaz³a siê, obok
tarczy z gryfem, druga tarcza z wizerunkiem dzikiej wini  symbolizuj¹ca zarówno
nazwê polsk¹, jak i niemieck¹  Schweidnitz16.
W przywileju herbowym, wydanym przez króla czeskiego W³adys³awa II Jagielloñczyka 14 lutego 1501 r. dla Lwówka l¹skiego i zatwierdzonym w kilkanacie dni
póniej przez cesarza Maksymiliana I Habsburga, umieszczono na tarczy dwudzielnej w s³up, w prawym polu, wizerunek czerwonego lwa stoj¹cego na trzech wzgórzach17.
W odró¿nieniu od najstarszych pieczêci miejskich, w nowym herbie nazwa miasta znalaz³a precyzyjne i dos³owne przedstawienie  Löwenberg, czyli Lwia Góra.
Kolejny przywilej, wystawiony przez W³adys³awa II dla miasta Wiñsko w 1512 r.18,
znany jest jedynie z póniejszych opisów. Elementem mówi¹cym by³a w godle herbowym ga³¹zka winoroli  reprezentuj¹ca nazwê miasta zwi¹zan¹ z upraw¹ winnej
latoroli.
Po przejêciu w³adzy w Czechach przez Habsburgów (po 1526 r.) równie¿ w³adcy z tej dynastii nadawali miastom herby, których god³a zawiera³y wy³¹cznie wizerunki reprezentuj¹ce nazwy lub wraz z innymi motywami tworzy³y nowy znak miejski. Ju¿ w 1528 r. król Czech Ferdynand wystawi³ przywilej dla miasteczka Otyñ.
W barwnym wizerunku herbu, widniej¹cym w przywileju, w polu znajduj¹ siê wy³¹cznie wyobra¿enia zwi¹zane z niemieck¹ nazw¹ miasteczka  Wartenberg (pol.
Góra Wartownicza)19. Na wzgórzu widnia³ wizerunek wie¿y obronnej, na której szczycie uzbrojony stra¿nik trzyma³ kamieñ gotowy do rzutu20.
Elementy reprezentuj¹ce nazwy miast widnia³y równie¿ w nastêpnych herbach,
nadawanych przez w³adców lub w³acicieli do koñca XVIII w. W herbie Wroc³awia z
1530 r. w jednym z pól umieszczono literê W, zgodnie z treci¹ przywileju odnosz¹c¹ siê do za³o¿yciela Wratis³awa, od którego imienia utworzono nazwê miasta21.
16
[...] ein Eberswein von Zobel [...]  fragment przywileju (za: O. H u p p, Die Wappen und Siegel
der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, Königreich Preussen, Bd. I, Heft 1, Ostpreussen, Westpreussen
und Brandenburg, Bd. I, Heft 2, Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt a/Main 18961898, reprint
1993, s. 144). Wizerunek dzikiej wini widnia³ wczeniej na pieczêci ³awników widnickich z XIV w.
(zob. H. S c h u b e r t, Bilder aus der Geschichte der Stadt Schweidnitz, Schweidnitz 1911, p. 13), jednak
jako oficjalne god³o herbu miejskiego wizerunek ten funkcjonowa³ dopiero od 1452 r.
17
[...] Ein weisen schilde, in demselbigen dreyegkher plaber perge, darauf ein roter lebe [...] 
fragment dokumentu W³adys³awa II dla Lwówka cytowa³ O. Hupp. On te¿ zwróci³ uwagê na b³êdn¹
datacjê nadania herbu, któr¹ pos³ugiwali siê wczeniejsi badacze, przymuj¹c rok wystawienia dokumentu na 1498 (zob. O. H u p p, op. cit., s. 160).
18
Dokument, uszkodzony w czasach wojny trzydziestoletniej, wkrótce zagin¹³ w nieznanych okolicznociach. Hupp opisuj¹c herb korzysta³ z tekstu nastêpnego przywileju odnawiaj¹cego, wydanego
przez ksiêcia legnickiego Jerzego Rudolfa w 1651 r. Równie¿ i ten dokument zagin¹³ (zob. O. H u p p, op.
cit., s. 147).
19
Najstarsza nazwa miasta  Otin, w dokumencie herbowym zapisana jako Wartenberck, z czasem
dodano drugi cz³on: Deutsch, dla odró¿nienia od niemieckiej nazwy Sycowa  Polnisch Wartenberg.
20
APWr., Otyñ 1528.
21
W przywileju herbowym króla Ferdynanda I zosta³ zawarty nastêpuj¹cy opis pola z liter¹ W:
undern goltfarben tail ain schwarz W, welchs bedeut den namem Wratislau, der die stadt Preszlaw
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W nastêpnych wiekach wspomniany inicja³ by³ jednak uto¿samiany przede wszystkim z dawn¹ nazw¹ miasta, ten element god³a uznaæ wiêc nale¿y za wyobra¿enie
reprezentuj¹ce nazwê miasta. Habsburgowie nadali równie¿ herby mówi¹ce (b¹d
zawieraj¹ce, wród innych motywów, tak¿e wyobra¿enia reprezentuj¹ce nazwy) miastom l¹skim: np. przypisywany Rudolfowi II dokument dla Jeleniej Góry z 1599 r. 
jeleñ na wzniesieniu (Hirschberg)22, ten¿e cesarz ¯aganiowi w 1602 r.  czwórdzielny w krzy¿, z bram¹ i inicja³em S  Sagan w polach 2. i 3.; cesarz Leopold I Brzegowi Dolnemu z 1663 r.  rycerz z herbem Dyhern, ³ód na rzece (niem. Dyhernfurth),
mo¿na przet³umaczyæ jako: Bród (przeprawa) Dyhernów; cesarz Józef I dla miasteczka
Konotop z 1706 r.  wizerunek ton¹cego konia, zosta³a zachowana dawna polska
nazwa Kontop. W nielicznych przywilejach herbowych, nadanych miastom przez
ksi¹¿¹t, god³a herbowe zawieraj¹ obrazowe przedstawienia nazw, np. w. Jerzy w
herbie nadanym  przez Jerzego Fryderyka, margrabiego i ksiêcia karniowskiego
w 1561 r.  Miasteczku l¹skiemu (od niem. Georgenberg). Po zajêciu l¹ska przez
Fryderyka II w³adca ten nada³ w 1747 r. Kowarom nowy herb, w którego godle znalaz³y siê oprócz pruskiego or³a wizerunki z dawnej pieczêci, przedstawiaj¹ce konia i
m³ot kowalski (od niem. Schmiedeberg)23.
W pozosta³ych miastach, które w czasach nowo¿ytnych ustali³y swoje herby
bez oficjalnych przywilejów, wykorzystywano, oprócz dawnych, tak¿e aktualne pieczêcie w³adz miejskich. W³adze niektórych miast na badanych ziemiach a¿ do po³.
XIX w. w zasadzie nie pos³ugiwa³y siê jednak herbem miejskim, zadowalaj¹c siê niezbêdnymi w kancelariach pieczêciami. W miastach nowo powsta³ych korzystano
najczêciej z wzorców ikonograficznych, widniej¹cych na pieczêciach i w herbach
wczeniej utworzonych, ale wprowadzono tak¿e nowe, niespotykane wczeniej wyobra¿enia. Nowym zjawiskiem by³o, pocz¹wszy od XVII w., zmienianie niektórych
elementów wizerunków w god³ach, z zachowaniem jednak obrazowego przedstawienia nazwy. U schy³ku XVII w., a zw³aszcza w nastêpnym stuleciu, pojawi³o siê,
niekiedy na bardzo krótko, znacznie wiêcej ni¿ dawniej inicja³ów reprezentuj¹cych
nazwy.
Miasta nowo utworzone z regu³y ju¿ od pocz¹tku pos³ugiwa³y siê pieczêciami,
których wizerunki by³y uto¿samiane z god³em herbowym lub, co nie nale¿a³o do
rzadkoci, przedstawia³y tarczê z aktualnym herbem. W 1581 r. Wilhelm von Opperserstlich gebaut und nach seinem namen Wratislau genant hadt (w dolnej z³otej farby czêci, czarne W,
które oznacza imiê Wratislaw, który miasto Wroc³aw pierwszy wybudowa³ i jego imieniem zosta³o nazwane  t³um. W. S.), APWr., Dokumenty miasta Wroc³awia, przywilej herbowy z 12 marca 1530 r.
M. Haisig (Emblemat W w heraldyce miejskiej Wroc³awia, Archeion, LXXIII, 1982, s. 7780), pisa³, za
badaczami niemieckimi, i¿ po raz pierwszy wielka litera W zosta³a umieszczona u schy³ku XV w. na
karcie kodeksu miejskiego i dzbanie cechowym; na pieczêciach wroc³awskich litera W pojawi³a siê
dopiero po 1530 r. jako god³o, odnosz¹ce siê do s³owiañskiej nazwy miasta.
22
Niemieccy heraldycy jeszcze u schy³ku XIX w. uwa¿ali przywilej dla Jeleniej Góry za autentyczny. Zakwestionowano go dopiero w latach trzydziestych obecnego stulecia (zob. Z. M i c h n i e w i c z,
Herb jeleniogórski w wietle dziejów i zabytków kultury, Sobótka, t. XXX, 1975, nr 1, s. 4157).
23
Najstarsza pieczêæ Kowar przywieszona do dokumentu z 1454 r. przedstawia³a ju¿ wspiêtego
konia i pod nim m³ot (opis: O. H u p p, op. cit., s. 165; wizerunek pieczêci Kowar na dok. z 1710 r., APZG,
Miasto Szlichtyngowa, cech piekarzy, sygn. 6 D).
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dorf przekszta³ci³ osadê górników srebra w miasto Wilhelmsthal24. Na pieczêci s¹dowej z koñca XVI w. znalaz³a siê tarcza z herbem miasta, a w niej w dwudzielnym w
s³up polu widnia³a w lewej czêci wielka litera W  inicja³ dawnej nazwy25. Inna
osada górnicza, Boguszów, która uzyska³a prawa miejskie w 1499 r., mia³a pieczêæ
sprawion¹ przez w³adze wkrótce po utworzeniu miasta, a u¿ywan¹ przez nastêpne
stulecia. W wizerunku napieczêtnym widnia³a tarcza herbowa, w której polu umieszczono trójwzgórze z wy³aniaj¹c¹ siê z niego rêk¹, poni¿ej za kilof skrzy¿owany z
m³otem26. Wizerunek gór i rêki stanowi³ obrazowe przedstawienie niemieckiej nazwy miasta  Gottesberg (Bo¿a Góra). Na najstarszej zachowanej, XVII-wiecznej pieczêci Wa³brzycha, który uzyska³ miejski status ok. 1426 r., na tarczy herbowej widnia³ wizerunek jod³y27. God³o herbowe obrazowa³o niemieck¹ nazwê miasta  Waldenburg. Po³o¿ona w Borach l¹skich Gozdnica, wymieniana w dokumentach po
raz pierwszy jako miasto w XVI w., posiada³a na najstarszej pieczêci miejskiej tarczê
herbow¹ z wizerunkiem drwala z toporem28. W ówczesnym godle herbowym mo¿na
doszukaæ siê doæ specyficznego, symbolicznego przedstawienia niemieckiej nazwy
miasta  Freiwaldau (Wolny od lasu). W XVII w. w³adze Gozdnicy zmieni³y god³o
herbowe, wprowadzaj¹c nowe wizerunki, jednoznacznie obrazuj¹ce dawn¹ nazwê
miasta  pieñ po ciêtym drzewie z siedz¹c¹ na nim wron¹.
Zmiany w god³ach herbów z obrazowymi przedstawieniami nazw w czasach
nowo¿ytnych wynika³y z kilku przyczyn. Przede wszystkim, tak jak w opisanym herbie Gozdnicy, w³adze miast chcia³y, aby w godle znalaz³y siê wizerunki dok³adnie
obrazuj¹ce nazwê miasta. W podobny sposób uzupe³niono god³o herbowe Mirska 
niem. Friedeberg (Góra Pokoju). Do dotychczasowych wyobra¿eñ soko³a trzymaj¹cego w dziobie go³êbia i trzech wzgórz na jednym z nich dodano krzy¿. Pieczêci z
takim wizerunkiem w³adze Mirska u¿ywa³y w II po³. XVIII w.29 Niektóre ze zmian
wynika³y z odmiennego interpretowania przez ówczesnych mieszkañców etymologii niemieckiej nazwy. W XVIII w. w godle herbowym zachodniopomorskiego Reska
umieszczono w miejsce wizerunku fal wyobra¿enie trawiastej ziemi, z której wyrasta³o drzewo, gdy¿ potraktowano dos³ownie znaczenie drugiego cz³onu nazwy Regenwald, a wiêc las (Wald), pomimo ¿e pierwszy odnosi³ siê do przep³ywaj¹cej przez
24
Pierwsza nazwa nowego miasta brzmia³a Neustädtel, aby jednak odró¿niæ je od istniej¹cego ju¿
innego miasta o tej samej nazwie z ksiêstwa g³ogowskiego, dzisiejszego Nowego Miasteczka, zmieniono
nazwê na Wilhelmsthal  obecna wie Boles³awów w Kotlinie K³odzkiej (zob. szerzej: F. A. Z i m m e rm a n n, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. IX, Brieg 1789, s. 247).
25
O. H u p p, op. cit., s. 147.
26
Potwierdzenie, i¿ by³ to ówczesny herb Boguszowa, odnaleæ mo¿na w Silesiographii Heneliusza i lakonicznym opisie: Insigne Gottsbergensium metallicundiam et fodinam exhibet (zob. N. H en e l i i, Silesiographia Renovata, WratislaviaeLipsiae 1704, Cap. VII, s. 194, tak¿e H. S a u r m a, op. cit.,
s. 93).
27
O wczeniejszych pieczêciach i herbie Wa³brzycha nie pisali ani Heneliusz, ani póniejsi XVIIIwieczni autorzy opisów l¹ska (zob. F. A. Z i m m e r m a n n, op. cit., Bd. V, Brieg 1785, s. 395).
28
Pieczêæ Gozdnicy na dok. z 1642 r., APZG, Miasto ¯ary, cech kunierzy, sygn. 7 D, tak¿e
H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 58.
29
Pieczêæ Mirska z dat¹ 1774 w otoku legendy po raz pierwszy zawiera³a wyrany wizerunek
krzy¿a na wzgórzu (H. S a u r m a, op. cit., s. 64; O. H u p p, op. cit., s. 150151).
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miasto Regi30. Przyk³ady uzupe³niania gode³ herbowych dodatkowymi wizerunkami
mówi¹cymi spotykaæ mo¿na równie¿ w XIX w. wiadcz¹ o tym np. herby Torzymia
(Sternberg)  trzy wzgórza i gwiazdy, oraz Czerwieñska (Rothenburg)  czerwone
mury i bramy w godle31. Inny powód przekszta³ceñ dokonywanych w dotychczasowych god³ach zwi¹zany by³, jak w przypadku G³ogowa, z ustaleniem nowego, wielopolowego herbu. W pochodz¹cym z XVII w. nowym herbie, z polem czwórdzielnym
w krzy¿, tarcza z liter¹ G zosta³a umieszczona jako tzw. sercowa. Zgodnie z regu³ami heraldycznymi tarcza sercowa by³a uwa¿ana za miejsce szczególnie uprzywilejowane. Ówczesne w³adze g³ogowskie chcia³y zatem, lokuj¹c w niej wizerunek reprezentuj¹cy nazwê, podkreliæ w ten sposób znaczenie miasta32.
W XVII w. w herbach, przede wszystkim miast l¹skich, zaczê³y siê pojawiaæ,
zamiast dawnych gode³, inicja³y nazw, niekiedy dodawane do dawnego wyobra¿enia.
Wczeniej inicja³y widnia³y w god³ach najwiêkszych miast l¹skich: Wroc³awia (od
1530 r.) i G³ogowa (od 1485 r.). Wkrótce znalaz³y siê tak¿e w herbach mniejszych
miejscowoci. Jeszcze w XV w. wielka litera B zosta³a umieszczona w godle herbowym Bytomia Odrzañskiego33, a w 1581 r. wielka litera W  w godle Boles³awowa
(Wilhelmsthal). Na pieczêci Ziêbic z koñca XVI w., zamiast dotychczasowego wizerunku, umieszczono w polu tarczy herbowej wielk¹ literê M (Münsterberg)34.
W II po³. XVIII w. zmieniono god³o herbowe Strzelina, umieszczaj¹c w nim wielk¹
literê S przeszyt¹ pionowo strza³¹35. Taki wizerunek herbu znajdowa³ siê na mie30
L.W. Brüggemann w swoim opisie Pomorza Zachodniego poda³, ¿e herb Reska przedstawia³
jedynie drzewo (Das Wappen der Stadt stellt einen Baum vor), nie wspomnia³ o falach, a zatem opisa³
ju¿ zmieniony herb (zob. L. W. B r ü g g e m a n n, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustand
des Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 17791806, s. 223).
31
APZG, Akta miasta Czerwieñska, pieczêcie miejskie z wizerunkami or³a pruskiego lub s¹dowa z
Temid¹, sygn. 23 i n. Nowy herb, obrazuj¹cy nazwê, zosta³ przyjêty przez w³adze po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez berliñskie Towarzystwo Herold (zob. sprawozdania Towarzystwa opublikowane w czasopimie Herold 1896, nr 5).
32
Najstarszy wizerunek wielopolowego herbu G³ogowa  przedstawiaj¹cego w polu 1. Madonnê z
Dzieci¹tkiem, w polu 2. or³a dolnol¹skiego, w polu 3. g³owê wo³u i w polu 4. kruka siedz¹cego na
ga³¹zce oraz wspomnian¹ tarczê sercow¹ z liter¹ G  umieszczony by³ na stemplu menniczym z 1623 r.
i na cianie g³ogowskiego ratusza (zob. F. F r i e d e n s b u r g, Schlesiens neuere Münzgeschichte, CDS,
Bd. XIX, Breslau 1904, s. 223224).
33
F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. X, Brieg 1791, s. 134, opisuj¹c herb Bytomia Odrzañskiego powo³a³ siê na kamienn¹ p³askorzebê, umieszczon¹ na wie¿y ratusza, na której w polu herbowym
widnia³o popiersie rycerza z w³óczni¹ na ramieniu, poni¿ej du¿a litera B; H. S a u r m a, Wappenbuch...,
s. 1618, opisa³ dwie pieczêcie z XV w. i z 1700 r., których wizerunki zawiera³y wspomniane wyobra¿enia.
34
Pieczêæ z inicja³em M u¿ywana by³a przez w³adze miasta, równie¿ w nastêpnym stuleciu, o
czym wiadczy³a nowa, XVII-wieczna pieczêæ, APWr., Zbiór dok. klaszt. cyst. w Henrykowie, Rep. 84,
pieczêæ z 1665 r., Kl. Henr. 232.
35
F. A. Z i m m e r m n a n n, op. cit., Bd. I, Brieg 1783, s. 27, opisuj¹c herb Strzelina poda³, i¿ by³ on
podwójny i przedstawia³ zarówno postaæ archanio³a, jak i literê S ze strza³¹. Natomiast w opisie Strzelina z czasopisma wydanego wczeniej ni¿ dzie³o Zimmermanna, bo w 1779 r., znalaz³a siê wzmianka o
herbie, w którego godle znajdowa³a siê tylko wielka litera S przeszyta strza³¹ (zob. Historisches Topographisch Biographisches Monatliches Tage-Buch der neusten in und ausländischen Begebenheiten und
Anmerkungen mit Kupfern, Zittau 1779, s. 238).
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dziorycie z widokiem miasta z 1779 r., jednak na pieczêciach z XIX w. znowu widnia³
wizerunek archanio³a36. Do najciekawszych herbów z god³ami literowymi nale¿y zaliczyæ XVIII-wieczny herb ¯ar  prywatnego miasta, po³o¿onego na pograniczu ³u¿ycko-l¹skim. W polu herbowym widniej¹ dwie wielkie litery S i W, przy czym
pierwsz¹ z nich u³o¿ono poziomo. Reprezentowa³y one pierwsz¹ i ostatni¹ literê dawnej nazwy miasta  Soraw. Herb w takiej postaci widnia³ na pieczêci i miedziorytach
z widokami miasta w I po³. XVIII w.37 Wczeniej, w XVII w., w³adze miasta pos³ugiwa³y siê pieczêciami z herbem z³o¿onym, czwórdzielnym w krzy¿, w którego polach
widnia³y god³a herbowe kolejnych w³acicieli i tarcza sercowa jedynie z liter¹ W38.
Zmiana herbu i pieczêci, którymi pos³ugiwano siê do XX w., wynika³a ze wzmocnienia pozycji w³adz miejskich w XVIII w. po okresie wczeniejszego, drastycznego
ograniczenia w³adz przez Promnitzów39.
Wprowadzenie nowej pruskiej ordynacji o miastach na pocz. XIX w. nie spowodowa³o znacz¹cych zmian w god³ach dotychczasowych herbów mówi¹cych na badanych ziemiach. W³adze zreorganizowanych miast, w zwi¹zku z koniecznoci¹ sprawienia nowych pieczêci, korzysta³y z okazji i przywraca³y niekiedy dawne wizerunki
obrazuj¹ce nazwy. Uczyni³y tak m.in. oprócz wymienionego Strzelina, w³adze Bytomia Odrzañskiego i Ziêbic. Natomiast na pieczêci zreorganizowanego w 1809 r. Wa³brzycha wizerunek jod³y zast¹piono wyobra¿eniem dêbu40.

God³a obrazuj¹ce nazwy zwi¹zane
z po³o¿eniem naturalnym i gospodark¹ miast
Herby z god³ami utworzonymi od topograficznych nazw miejscowych zawiera³y wizerunki charakterystyczne dla po³o¿enia naturalnego miasta. Jak w ka¿dej klasyfikacji, równie¿ i tu mo¿na by³o wyodrêbniæ miejskie god³a herbowe zawieraj¹ce wy³¹cznie wizerunki z motywami zwi¹zanymi z po³o¿eniem naturalnym i gospodark¹
(np. Miêdzylesie  Mittelwalde: trzy drzewa i lis), jak i takie, w których motywy te
nale¿a³y do elementów god³a (np. Choszczno  Arnswalde: orze³ brandenburski trzymaj¹cy ga³¹zki dêbowe).
36
Historisches Topographisch Biographisches Monatliches Tage-Buch..., il. 1; O. H u p p, op. cit.,
s. 145, na podstawie informacji uzyskanych w strzeliñskim magistracie poda³, i¿ w XIX w. wszystkie
pieczêcie miasta mia³y wizerunek archanio³a Micha³a z wag¹ i mieczem, jak na XV-wiecznej pieczêci,
zob. tak¿e pieczêcie Strzelina na dok. z 1316 i 1351 r., APWr., Rep. 84.
37
Na miedziorycie z widokiem ¯ar z 1750 r. znajduj¹ siê dwa herby: pierwszy by³ herbem Promnitzów  ówczesnych w³acicieli, drugi z literami S i W reprezentowa³ miasto (zob. J. G. L e o p o l d t,
Nutzliche und auf die Erfahrung gegründete Einleitung zu der Landwirtschaft, Fünf Theil, Sorau 1750).
38
APZG, Akta miasta ¯ary, Cechy rzemielnicze miasta ¯ary, pieczêcie z dat¹ 1653 na dokumentach z lat 16601700.
39
J. G. W o r b s, Geschichte der Herrschaften Sorau und Triebel, Sorau 1826, s. 164, a z najnowszych
opracowañ: T. J a w o r s k i, ¯ary w dziejach pogranicza l¹sko-³u¿yckiego, ¯ary 1993, s. 92.
40
Wed³ug autorów opublikowanych po II wojnie prac o herbie Wa³brzycha wizerunek dêbu pojawi³
siê w godle ju¿ w 1764 r. (zob. A. S z y p e r s k i, Kronika Wa³brzyska, 1985, s. 34). Jednak ani Ziemmermann (Beyträge..., Bd. V, Brieg 1785, s. 395) nie poda³ opisu herbu, ani Hupp nie wymieni³ go w takiej
postaci przed 1809 r.
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Zgodnie z nazw¹ miasta w polu herbowym umieszczano wizerunki zwi¹zane z
po³o¿eniem wród lasów: Wa³brzycha  jod³y, póniej dêbu; lasów zamieszka³ych
przez dzik¹ zwierzynê: Barwic (Bär walde)  dêbu i niedwiedzia; Mieszkowic
(Bärwalde)  wierka i dwóch niedwiedzi, Miêdzylesia  trzech drzew i lisa; Pe³czyc (Bernstein)  dêbu i niedwiedzia; lasów nad rzek¹: Reska (Regenwalde) 
drzewa liciastego (lipy?) i fal rzeki. Do tych wizerunków mówi¹cych nale¿y zaliczyæ równie¿ god³a symbolizuj¹ce po³o¿enie w miejscach poroniêtych wczeniej
lasem: Gozdnicy (Freiwaldau)  drwala, póniej pnia drzewa, Nowej Rudy (Neurode)  pnia drzewa.
W god³ach dwóch herbów miast marchijskich, Choszczna i Lubniewic, widnia³y, oprócz wizerunków obrazuj¹cych po³o¿enie wród lasów, równie¿ takie, które
reprezentowa³y przynale¿noæ pañstwow¹. Czerwony orze³ brandenburski, trzymaj¹cy w szponach dêbowe ga³¹zki, symbolizowa³ (zgodnie z nazw¹ Arnswalade uto¿samiane z ga³¹zkami) za³o¿enie Choszczona przez margrabiów brandenburskich i
przynale¿noæ do marchii.
God³a obrazuj¹ce po³o¿enie miasta na górze nie wystêpowa³y w opisywanych
herbach jako samodzielne motywy. Towarzyszy³y im zawsze inne wizerunki, dope³niaj¹ce przedstawienie ca³ej nazwy miasta, np. Jeleniej Góry  wzgórza i stoj¹cego na nim
jelenia, Twardogóra (Festenberg)  góry z umieszczonym na szczycie zamkiem41.
Nazwy miast zwi¹zane z po³o¿eniem nad wod¹ przedstawiano z pomoc¹ wizerunku pofalowanej wody w podstawie tarczy herbowej. Wyobra¿enia te mog³y siê
odnosiæ bezporednio do nazwy konkretnej rzeki lub jeziora, od których utworzono
nazwê, np. w herbie Reska (Regenwalde)  do rzeki Regi. W god³ach umieszczano
tak¿e wizerunki nie zwi¹zane z konkretnym akwenem, ale jednoznacznie kojarz¹ce
siê z po³o¿eniem nad wod¹. W herbie dawnego miasta Konotopu widnia³ koñ ton¹cy
w wodzie, natomiast w herbie Rybnika wizerunek ryby. God³o tego ostatniego miasta mo¿na zaliczyæ równie¿ do nastêpnej opisywanej grupy herbów, mówi¹cych o
dawnych zajêciach mieszkañców.
W god³ach obrazowane by³y równie¿ nazwy s³u¿ebne i zawodowe. Tworzono je
od dawnego b¹d dominuj¹cego zajêcia  rzemios³a mieszkañców miast. Tego typu
herbami pos³ugiwa³y siê przede wszystkim miasta l¹skie. W herbie Kowar przed
zmian¹ god³a w 1747 r. widnia³y wizerunki wspiêtego rumaka i m³ota kowalskiego 
obrazowe przedstawienie niemieckiej nazwy miasta (Schmiedeberg). Od polskiej
nazwy utworzono wizerunek po³uko³a, widniej¹cy w prawej czêci dwudzielnego pola
herbu miasta Woniki. G³ównym zajêciem, którym przez stulecia trudnili siê mieszkañcy tego miasta, by³a produkcja, a przede wszystkim wynajem wozów42. Wize41
Na pieczêci miejskiej Twardogóry z 1681, na szczycie poroniêtej rolinnoci¹ góry widnia³y
jedynie trzy wie¿e, APP, Ostrów Wlkp., cech kowali i lusarzy, sygn. 1/48.
42
Jeszcze u schy³ku XVIII w. wiêkszoæ mieszkañców wynajmowa³a wozy kupcom i wyprawia³a siê
z nimi przez granicê do Polski, nale¿y zatem zgodziæ siê z pogl¹dami M. Gumowskiego, a z nowszych
badaczy M. Antoniewicza, i¿ nazwa miasta pochodzi³a od dawnego zajêcia mieszkañców  produkcji
wozów oraz przewozów (zob. M. G u m o w s k i, Herby i pieczêcie miejscowoci województwa l¹skiego,
Katowice 1939, s. 304305; M. A n t o n i e w i c z, Herby miast województwa czêstochowskiego, Czêstochowa 1984, s. 87).
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runek po³uko³a widnieje równie¿ w herbie Raciborza. Wyobra¿enie to, uznane za
mówi¹ce o nazwie miasta, pochodzi od zniemczonej formy Ratibor, w której staroniem. Rat oznacza³o ko³o43. Na wszystkich pieczêciach miejskich pocz¹wszy od
XIII w. oraz w godle herbowym widnia³ obok po³uor³a wizerunek po³uko³a44. Motywy mówi¹ce, reprezentuj¹ce w god³ach zarówno nazwê, jak i gospodarkê, odnaleæ mo¿na jeszcze w herbach Wiñska (Winzig)  ga³¹zka winnej latoroli uprawianej w okolicach miasta, Gozdnicy (Freiwaldau)  wizerunek drwala z siekier¹.
Zgodnie z zachowanymi przekazami wizerunek trzech kozich g³ów w herbie
Kola mo¿na zaliczyæ zarówno do znaków reprezentuj¹cych nazwê, gospodarkê miasta, jak i jego w³acicieli 45.

God³a obrazuj¹ce nazwy zwi¹zane
z za³o¿ycielami i histori¹ miast
Za³o¿yciele miast byli upamiêtniani najczêciej w nazwie miasta, zawieraj¹cej ich
nazwisko b¹d imiê. Natomiast do herbu miasta przejmowano albo elementy z herbu rodzinnego za³o¿ycieli, albo herb w ca³oci jako znak miejski. Dla upamiêtnienia
rodziny Wedlów w herbie Drawna (Neuwedell) umieszczono fragment jej god³a herbowego.
Zwi¹zki z pomorskim miastem Widuchowa (Fiddichow) rodziny rycerskiej Fiddichowów widoczne by³y w godle herbu miejskiego dziêki umieszczeniu wizerunku
³abêdzia pochodz¹cego z ich herbu46.
Dawne miasto Prószków (Proskau), nazwane tak od za³o¿ycieli rodziny
Pró(u)szkowskich, posiada³o równie¿ w swym godle herb tej rodziny47.
43
M. L e x e r, Mittelhochdeustches..., s. 164. Polscy jêzykoznawcy wywodz¹ nazwê Ratibor od
imienia z³o¿onego Racibor (zob. S. R o s p o n d, S³ownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wroc³aw 1984).
44
APWr., liczne odciski pieczêci Raciborza na wielu dokumentach, np. w zespo³ach: Akta miasta
Wroc³awia  dokumenty, Zbiór dok. klaszt. w. Macieja we Wroc³awiu, Rep. 66 (M. kl. B.), sygn. 1216.
45
O pochodzeniu nazwy od kóz hodowanych w okolicach miasta oraz o braciach rycerzach rozbójnikach pisa³ równie¿ F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. II, Brieg 1783, s. 289. Opowieæ ta
publikowana by³a równie¿ póniej przez historyków (zob. A. W e t z e l, Geschichte der Stadt Cosel, Berlin
1866, s. 68). Zob. tak¿e rozdzia³ o symbolice krajobrazu naturalnego i gospodarczego.
46
Na zwi¹zki tej rodziny z miastem wskazywali zarówno badacze niemieccy (zob. R. R e i c h e,
Bausteine zur Geschichte der Stadt Königsberg in Neumark während des Mittelalters, Königsberg 1898,
s. 112), jak i polscy (E. R y m a r, Fragment dziejów Widuchowej w wiekach rednich, PZP, t. III, 1997,
s. 3033), chocia¿ jedynym pewnym ladem jest wizerunek ³abêdzia na pieczêciach miejskich, pochodz¹cy z god³a herbowego panów Viddechowów, bêd¹cych jak podaje E. Rymar, ga³êzi¹ Schwanebecków
 st¹d w³anie ³abêd (zob. tak¿e pieczêcie Widuchowej z XIVXVIII w., APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 313, 314, 315).
47
Rodzina Pruszkowskich, wymieniana w czeskich herbarzach jako Pruskovsky z Pruskova, niem.
Herren von Proskowski, tak¿e von Proskau, pieczêtowa³a siê herbem bêd¹cym odmian¹ polskiego herbu Czawuja (na tarczy dwudzielnej w s³up w polu prawym w czerwonym srebrna podkowa, zwrócona
barkiem ku rodkowi, w polu lewym srebrnym czerwona podkowa, zwrócona barkiem ku rodkowi).
O herbie Czawuja zob. J. S z y m a ñ s k i, Herbarz redniowecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993,
s. 103. Po uzyskaniu tytu³u barona Pruszkowscy pos³ugiwali siê herbem z³o¿onym, w którym w polach 2.
i 3. znalaz³o siê opisane god³o z podkowami. Wed³ug Huppa do po³owy XIX w. w³adze miasta pos³ugiwa³y

175

W XIX w. w³adze miast, których nazwy pochodzi³y od nazwisk za³o¿ycieli, stara³y siê utworzyæ herb mówi¹cy przez wprowadzenie w pole herbowe gode³ historycznych za³o¿ycieli, pomimo i¿ na u¿ywanych dot¹d pieczêciach widnia³y inne wizerunki48. W god³ach ustalonych w tym czasie herbów: Torzymia (Sternberg) i Czerwieñska (Rothenburg a/Oder), widnia³y herby za³o¿ycieli  w pierwszym z miast
arcybiskupa magdeburskiego Konrada von Sternberga, w drugim rodziny Rothenburgów. Dodatkowo w herbie Czerwieñska znajdowa³ siê wizerunek czerwonego
zamku, odpowiadaj¹cy niemieckiej nazwie miasta. Zabieg ten s³u¿y³ zaakcentowaniu
dawnego pochodzenia miejscowoci.
Oprócz herbów rycerskich przedstawiano tak¿e w god³ach miejskich inne wizerunki, obrazuj¹ce nazwê i jednoczenie za³o¿ycieli. Do takich gode³ nale¿y zaliczyæ zamek z krzy¿em widniej¹cy w herbie Kluczborka. Niemiecka nazwa miasta
Kreuzburg, przedstawiona w herbie, reprezentowa³a równoczenie jego za³o¿ycieli,
zakon rycerski Krzy¿owców z Czerwon¹ Gwiazd¹49.
W herbie Boles³awowa (Wilhelmsthal) wielka litera W funkcjonowa³a jako
inicja³ nazwy miasta, ale tak¿e inicja³ imienia za³o¿yciela miasta Wilhelma von Oppersdorfa50.
Wród herbów przedstawiaj¹cych obrazowo nazwê miasta by³y równie¿ takie,
których god³a przedstawia³y równoczenie nazwê miasta wyjaniaj¹c¹ jego powstanie, legendê lub wydarzenie historyczne.
Legendy herbowe, zwi¹zane przede wszystkim z okolicznociami nadania b¹d
przyjêcia herbu, by³y nieod³¹cznym elementem kultury szlacheckiej51. Specyficzn¹
siê pieczêci¹ z opisanym najstarszym wizerunkiem herbu Pruszkowskich, póniej zamiast dwóch podków
umieszczono jedn¹ du¿¹, czerwono-srebrn¹, zwrócon¹ barkiem ku górze (O. H u p p, op. cit., s. 175).
48
Na pieczêciach np. Czerwieñska (Rothenburg a/O) widnia³ wizerunek Temidy z mieczem i
wag¹. Pieczêci s¹dowej u¿ywano jako ogólnomiejskiej. Po 1809 r. pos³ugiwano siê pieczêci¹ z pruskim
or³em (APZG, Akta maj¹tku Polnisch Netkow, pieczêcie lakowe na dokumentach, sygn. tymcz. 23, 44).
49
Pieczêæ miejska przedstawia³a w polu tarczy wizerunki zamku i trzech krzy¿y, natomiast nad
tarcz¹ i bokach widnia³y trzy gwiazdy, drugi ze znaków zakonnych za³o¿ycieli Kluczborka (APWr., pieczêæ na dokumencie z 1376, sygn. M. Kl. B. 265).
50
Wed³ug informacji uzyskanych przez F. A. Zimmermanna od ówczesnych w³adz miasta, Wilhelm Oppersdorf chcia³ pocz¹tkowo nazwaæ nowe miasto Rudolphsthal, dla upamiêtnienia cesarza, zgodnie jednak z rozkazem cesarskim miasto powinno otrzymaæ nazwê pochodz¹c¹ od za³o¿yciela (zob.
F. A. Z i m m e r m a n n, Beyträge..., Bd. IX, Brieg 1789, s. 247). Autorzy zarówno starszych opracowañ
(H. S a u r m a, Wappenbuch..., s. 135; O. H u p p, Die Wappen und Siegel..., s. 171), jak i najnowszych
(D. T o m c z y k, Herby miast l¹ska Opolskiego, Opole 1996, s. 4546), powo³uj¹c siê na pieczêæ ³awnicz¹
Kazimierza z wielk¹ liter¹ K uwa¿ali, ¿e nale¿a³a ona do w³adz Kazimierza ko³o G³ubczyc z XIII w. i
zaliczali j¹ do herbów z god³em literowym. Jak zauwa¿y³ jeszcze M. Gumowski w 1960 r. (zob. M. G um o w s k i, Najstarsze pieczêcie..., s. 108), wspomniana pieczêæ ³awnicza Kazimierza nale¿a³a do w³adz
Kazimierza, ale pod Krakowem (dzi czêæ Krakowa), natomiast pod wp³ywem publikacji jej wizerunku
przez H. Saurmê póniejsi badacze niepoprawnie uto¿samiali j¹ z Kazimierzem na Opolszczynie.
51
O polskich legendach herbowych i ich zwi¹zkach z herbami pisali M. Kazañczuk (Staropolskie
legendy herbowe, Wroc³awWarszawaKraków 1990); R. K i e r s n o w s k i, Tworzywo historyczne polskich
legend herbowych, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria, t. II, 1995, 1125. Niemieckie legendy herbowe zebra³ J. G. T. Grässe (Geschlechts-, Namen-, und Wappensagen des Adels deutscher Nation, Dresden 1876). Na l¹sku w XVIII w. bardzo popularne by³o dzie³o Johanna Sinapiusa
Schlesische Curiositäten, Leipzig 1720, zawieraj¹ce wiele legend herbowych l¹skiej szlachty.
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recepcj¹ takiej legendy by³o jej skrócone, obrazowe przedstawienie w niektórych
herbach miast prywatnych. Pewne lady legendy, zwi¹zane z pocz¹tkami herbu l¹skiej rodziny rycerskiej Schaffgotschów, zawarte zosta³y na pieczêciach i w godle
herbowym Gryfowa l¹skiego. Na najstarszej pieczêci z XIV w., kiedy miasto by³o
jeszcze w³asnoci¹ ksi¹¿êc¹, widnia³y jedynie wizerunki gryfa, trzymaj¹cego w szponach pó³ksiê¿yc, i wzgórze, odpowiadaj¹ce niemieckiej nazwie Greifenberg, upamiêtniaj¹cej miejsce, gdzie znajdowa³o siê gniazdo Gryfów52. Po przejêciu miasta przez
Schaffgotschów w XV w. w wizerunku napieczêtnym zamiast pó³ksiê¿yca umieszczono
postaæ rycerza w zbroi. Zachowano g³ówny wizerunek, mówi¹cy  gryf, wprowadzaj¹c nowy  rycerza, utworzono wspólny przekaz, zwi¹zany z legend¹ o gryfie,
który pokona³ wielu rycerzy, a  domylnie  zgin¹³ dopiero z r¹k Schaffgotscha. Na
XVI- i XVII-wiecznych pieczêciach rycerz nie mia³ miecza, trzyma³ go za w szponach gryf, na pieczêci z koñca XVII w. rycerza przedstawiono z mieczem. O ile na
dwóch pierwszych pieczêciach ich wyobra¿enia reprezentowa³y Gryfów jako miejsce, gdzie zgodnie z legend¹ zostali pokonani rycerze, to ju¿ ostatnia z pieczêci przedstawia³a konkretnego bohatera  Schaffgotscha walcz¹cego z gryfem53. Opisane
zmiany w symbolice pieczêci Gryfowa  pocz¹wszy od gryfa ze znakiem ksi¹¿êcym
na wzgórzu, przez zwyciêskiego gryfa z pokonanym rycerzem, a¿ po walcz¹cego z
nim Schaffgotscha  mimo wyobra¿enia fantastycznego, mitycznego zwierzêcia, stanowi¹ doæ typowy przyk³ad kszta³towania siê god³a herbowego.
W wizerunkach napieczêtnych wielu miast badanego obszaru, zachowuj¹c najwa¿niejsze wyobra¿enia, dodawano nowe, co zmienia³o semantykê ca³oci. Nadawanie nowych znaczeñ dawnym wizerunkom wi¹za³o siê przede wszystkim z wa¿nymi
wydarzeniami w dziejach miast. Zjawisko to znalaz³o równie¿ odzwierciedlenie w
god³ach z obrazowymi przedstawieniami nazw. Zmiany w symbolice pieczêci i herbu
miejskiego mo¿na dok³adnie przedstawiæ na przyk³adzie pieczêci Kamiennej Góry
(Landeshut). Wizerunek na najstarszej pieczêci z pocz¹tku XIV w. wyobra¿a³ niemieck¹ nazwê, oznaczaj¹c¹ stra¿nicê. Przedstawiony na niej zamek i broni¹cego go
rycerza uto¿samiano z za³o¿ycielem miasta, ksiêciem Bolkiem I widnickim. Pocz¹w52
Pieczêcie Gryfowa z XIVXVII w. w zbiorach Muzeum w Jeleniej Górze, wielokrotnie opisane,
najszerzej przez Z. Michniewicza (Zjawiska feudalizmu w symbolice heraldycznej miast l¹skich, Zaranie
l¹skie, t. XXIII, 1960, s. 358362).
53
W swoich pracach Z. Michniewicz (Zjawiska feudalizmu... oraz Ze studiów nad symbolik¹ feudalizmu w heraldyce miast l¹skich, Roczniki Sztuki l¹skiej, t. VI, 1968, s. 1011) przyj¹³ doæ mia³¹ tezê,
i¿ wizerunek gryfa i rycerza oraz ich wzajemne proporcje odpowiadaj¹ sytuacji spo³eczno-gospodarczej
Gryfowa. Gdy wiêc gryf by³ na pieczêci wiêkszy od rycerza, samorz¹d miejski zajmowa³ uprzywilejowan¹ pozycjê, kiedy za zmniejszy³ siê wizerunek gryfa kosztem rycerza, w miecie dominowa³ w³aciciel
 Schaffgotsch. Trudno zgodziæ siê z tak¹ tez¹, i to z kilku powodów. Po pierwsze, trudno uznaæ, aby
w³adze prywatnego miasta bez wiedzy w³acicieli zmienia³y symbolikê pieczêci, zw³aszcza na ujêcie
krytyczne wobec nich. Po drugie, herby z oczywistych powodów zawiera³y w god³ach wyobra¿enia,
podkrelaj¹ce dodatnie cechy ich posiadaczy  w tym przypadku miejsce, gdzie mieszka³ gryf, symbolizuj¹cy np. najlepszego stra¿nika, cecha ta odnosi³a siê wiêc równie¿ do mieszkañców. Po trzecie, wyranie widaæ na pieczêci z XVI w. wzorowanie siê na wizerunku wczeniejszej, z XIV w., odpowiadaj¹cej
redniowiecznej manierze przedstawiania, natomiast na póniejszych wyrane by³y wp³ywy renesansowe, z eksponowaniem roli cz³owieka uto¿samianego przez postaæ rycerza jednoczenie z w³acicielem 
Schaffgotschem.
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szy od XVII w. zamiast rycerza przedstawiano wizerunek ¿o³nierza w pó³pancerzu z
charakterystyczn¹ szabl¹ w rêce. Zmiana wi¹za³a siê z wydarzeniami z pocz¹tkowego okresu wojny trzydziestoletniej. Wizerunek zamku nadal symbolizowa³ stra¿nicê, natomiast ¿o³nierz nie by³ jej obroñc¹, lecz napastnikiem. W 1619 r. w okolicach
Kamiennej Góry przemaszerowa³o 28 chor¹gwi (ok. 10 000 ¿o³nierzy) wracaj¹cych
do Polski lisowczyków, zwanych tutaj polskimi kozakami. Nieop³acone oddzia³y grabi³y i niszczy³y wszystkie mijane miasta. Heneliusz w XVII-wiecznym opisie herbu
Kamiennej Góry pierwszy okreli³ postaæ ¿o³nierza quass Polonus. Inny historyk,
Luca, napisa³ w 1689 r. wprost: einen Polacken, i to okrelenie powtarzano we
wszystkich póniejszych opisach herbu miasta54.
Wizerunki w god³ach herbów reprezentowa³y równie¿ nazwy miast, wywodz¹ce siê z miejscowych legend czy opowieci ludowych. Za takie god³o nale¿y uznaæ
wizerunek tura w herbie dawnego miasta Urazu. Niemiecka nazwa miasta Auras,
podobnie jak tura aurax, zosta³a utworzona od ³ac. urus  tur55. Wed³ug obrazowego
przedstawienia nazwy w godle miasto powsta³o wród lasów, w których ¿y³y legendarne zwierzêta. Zmiana wizerunku z tura na wo³u czy ¿ubra w XVIII i XIX w. wynika³a z braku przekazów ikonograficznych z przedstawieniami wymar³ego ju¿ tura.
Od miejsca, gdzie ¿y³y legendarne smoki, utworzono niemieck¹ nazwê ¯migrodu (Trachenberg). Na pieczêciach i w godle herbowym widnia³ wizerunek smoka.
Wed³ug miejscowych legend smok pojawia³ siê na jednym z placów. Polska nazwa
miasta ¯migrod, wymieniona po raz pierwszy w bulli papieskiej w 1245 r., wskazywa³a raczej na miejsce obfituj¹ce w ¿mije. Legenda o smoku zosta³a utworzona dopiero w czasach, kiedy funkcjonowa³a ju¿ nazwa niemiecka. Na najstarszej pieczêci
miasta z XIV w. wyobra¿ano smoka przechodz¹cego przez bramê, natomiast na pieczêciach nowo¿ytnych, XVII-wiecznych, widnia³ le¿¹cy smok, na którym znajdowa³
siê wizerunek, okrelany przez wczeniejszych badaczy jako dzwon, góra czy w koñcu wie¿a56. W nowej kompozycji, przy zachowaniu g³ównego wizerunku mówi¹ceN. H e n e l i i, Silesiographia..., Cap. VII, s. 238; F. L u c a, Schlesiens curiose Denckwürdigkeiten
oder volkommene Chronica von Ober- und Nieder-Schlesien welche in Sieben Haupt Theilen vorstellet...,
Frankfurt am Mayn 1689, s. 933. O. Hupp (op. cit., s. 159), zapewne dok³adnie nie znaj¹c dziejów l¹ska,
pow¹tpiewa³ w s³usznoæ uwag Saurmy, który zgodnie z wczeniejszymi opisami historyków okreli³
postaæ jako przedstawienie Polaka.
55
O turze (bos primigenus) w godle Urazu pisa³ Hupp, krytykuj¹c ówczesne w³adze miasta, i¿
umieci³y na nowych pieczêciach wizerunek ¿ubra (zob. O. H u p p, op. cit., s. 131), natomiast Gumowski, pomimo uwag Huppa, nies³usznie okreli³ wizerunek tura jako wo³u (zob. M. G u m o w s k i,
Najstarsze pieczêcie..., s. 233). Potwierdzenie, i¿ dawna niemiecka nazwa miasta zosta³a utworzona od
tura, odnaleæ mo¿na w Encyklopedii Staropolskiej Glogera, który przytoczy³ fragment z XVI-wiecznego
dzie³a pos³a cesarskiego Zygmunta Herbersteina i rycinê z wizerunkiem tura z podpisem: Urus sum,
polonis Tur, germanis Aurox... (zob. Z. G l o g e r, Encyklopedia Staropolska, t. IV, Warszawa 1974
[reprint], s. 387388).
56
Uwagi dotycz¹ce etymologii nazwy zob. S. R o s p o n d, S³ownik etymologiczny miast i gmin...,
s. 460. O wizerunku góry, która przygniot³a smoka, pisa³ Hupp, powo³uj¹c siê na opis z po³owy XIX w.,
sam za opowiedzia³ siê za wizerunkiem wie¿y (zob. O. H u p p, op. cit., s. 146), natomiast Michniewicz
uwa¿a³, i¿ wizerunek ten przedstawia dzwonek pochodz¹cy z herbu Schaffgotschów (zob. Z. M i c hn i e w i c z, Zjawiska feudalizmu w symbolice heraldycznej..., s. 365).
54
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go, mo¿na doszukaæ siê treci o tematyce religijnej  smok le¿¹cy na grzbiecie,
przyciniêty przez dzwon, wie¿ê czy górê jako symbol zwyciêstwa nad szatanem57.
Wed³ug wczeniejszych przekazów dawna nazwa i herb Nowej Cerekwi (DeutschNeukirch) powsta³y w zwi¹zku z istnieniem wielu kocio³ów w miecie. Nie s¹ znane
najstarsze, redniowieczne pieczêcie, a XVII-wieczna zawiera wizerunek kocio³a58.
Do tej grupy mo¿na zaliczyæ równie¿ herb Psiego Pola (Hundsfeld), symbolizuj¹cy poprzez wizerunek psa miejsce bitwy w 1109 r.59
Herby obrazuj¹ce nazwy tworzone z wykorzystaniem wczeniejszych wizerunków napieczêtnych i nadawane przez w³adców, stanowi³y bardzo urozmaicony zespó³ ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie tematyki gode³. Najliczniejsza grupa gode³
zawiera³a wizerunki informuj¹ce o po³o¿eniu naturalnym miasta. Oprócz nich umieszczano tak¿e wyobra¿enia zwi¹zane z dawnymi w³acicielami, od których pochodzi³a nazwa, oraz motywy reprezentuj¹ce wydarzenia z dziejów miast.
Nazwa miasta mo¿e byæ pomocna przy ustalaniu okresu powstania herbu na
badanych ziemiach. Najstarsze nazwy miast l¹skich i pomorskich, wywodz¹ce siê
czêsto z jêzyka polskiego, uleg³y zmianie wraz z pojawieniem siê wiêkszej grupy
osadników niemieckich, którzy tworzyli nowe lub t³umaczyli pierwotne nazwy zniekszta³caj¹c je, a ich obrazowe przedstawienia umieszczano w god³ach herbowych.
Wspó³czenie niektóre z gode³ herbowych, obrazuj¹ce nazwy utworzone od nazw
niemieckich, s¹ ma³o czytelne, ale podobnie jak herby z god³ami reprezentuj¹cymi
dawnych w³acicieli miasta czy jego przynale¿noæ pañstwow¹, pozostaj¹ cennymi
zabytkami zwi¹zanymi z dziejami miast zachodniopomorskich, marchijskich i l¹skich.

Barwa w obrazowych przedstawieniach nazwy miasta
W odró¿nieniu od pieczêci, w herbach mówi¹cych informacjê o nazwie miasta
wzmacnia³o zastosowanie barw. To, co na pieczêciach starano siê przedstawiæ z du¿¹
dok³adnoci¹, w herbach zast¹piono barw¹. W ten sposób nie by³o potrzeby umieszczania w godle herbowym Z³otoryi wizerunków bujnej rolinnoci porastaj¹cej
wzgórza, gdy¿ wystarczaj¹co symbolizowa³a j¹ zieleñ. Barwy umo¿liwia³y tak¿e identyfikacjê elementów gode³ odnosz¹cych siê do nazwy, zw³aszcza przedstawiaj¹cych
roliny i zwierzêta. G³ównym jednak zadaniem barw w herbach z obrazowymi przedstawieniami nazw by³o uzupe³nianie treci symbolicznych gode³. To w³anie dziêki
barwom wizerunek czerwonego zamku jednoznacznie kojarzy³ siê z dawn¹ nazw¹
57
Ponownie trudno zgodziæ siê z pogl¹dem Michniewicza (ibidem), i¿ wizerunek dzwonu reprezentowa³ Schaffgotschów i wyzysk feudalny mieszkañców przez nich. Nie dostrzega³ on, i¿ pieczêæ i
herb przekazywa³y zawsze informacje, które prezentowa³y miasta w pozytywnym wietle, a nie by³y
narzêdziami propagandowymi, zw³aszcza w miastach prywatnych.
58
Na pieczêci Nowej Cerekwi z XVII w. umieszczono w legendzie nazwê NOVA CATHOLICAE,
mo¿na wiêc uznaæ, i¿ w tym czasie przypisano wizerunkowi nowe znaczenie, zwi¹zane z kontrreformacj¹.
59
O. H u p p, op. cit., s. 135, opisa³ pieczêæ herbow¹ Psiego Pola z 1667 r., przedstawiaj¹c¹ w polu
tarczy wizerunek siedz¹cego psa, poni¿ej którego widnia³ rok  1109.
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Czerwieñska (Rothenburg). Mo¿na uznaæ, i¿ niektóre z herbów straci³yby swoj¹
cechê obrazowego przedstawienia nazw, gdyby nie barwy. Nie wszystkie bowiem
wizerunki w god³ach herbowych mo¿na identyfikowaæ z nazw¹ miasta jedynie na
podstawie kszta³tu.
Funkcja wzmocnienia przekazu w obrazowych przedstawieniach nazw miast,
pe³niona przez barwy, zarysowa³a siê wyranie we wszystkich opisywanych grupach
gode³ o tej tematyce. Zieleñ uzupe³nia³a wyobra¿enia, zwi¹zane z nazw¹ utworzon¹
od po³o¿enia wród lasów i wzgórz, w wizerunkach drzew i zboczy górskich.
W god³ach miast, których nazwy utworzono od nazwisk b¹d imion dawnych
w³acicieli, barwy pochodzi³y z herbów prywatnych tych osób, dziêki czemu by³a
mo¿liwa identyfikacja jeli nie samej nazwy miasta, to co najmniej jego zwi¹zków z
okrelon¹ osob¹ lub rodzin¹. Istnia³ zatem cis³y zwi¹zek pomiêdzy barwami herbów miejskich i barwami herbów rycerskich oraz szlacheckich.
Najmniejszy wp³yw na wzmocnienie przekazywanych treci wykazywa³y barwy
w herbach z literami. Inicja³ nazwy miasta, widniej¹cy w godle, by³ bowiem wystarczaj¹co mocnym rodkiem przekazu informacji, bez wzglêdu na barwê. Dominuj¹cymi barwami liter by³o z³oto i srebro (Wroc³aw, G³ogów, Ziêbice, Boles³awów i ¯ary).
Sporadycznie spotykamy inne, np. czerñ w godle ¯agania. Genezy dominacji metali
w przedstawieniach liter mo¿na siê doszukiwaæ, po pierwsze, w chêci przedstawienia znaku reprezentuj¹cego miasto w jak najbardziej godnej tynkturze60  a za tak¹
powszechnie uwa¿ano wymienione metale, po drugie, w d¹¿eniu do zachowania zgodnoci regu³ heraldycznych w przypadku zastosowania innej tynktury ni¿ metal pola
herbowego.

60
Z³oto za najszlachetniejsz¹ barwê uzna³ ju¿ w XIV w. Bartolus a Saxoferrato, a zarówno z³oto, jak
i srebro, na pierwszym miejscu umieci³ w swojej klasyfikacji K. Prinsault (zob. S. M i k u c k i, Barwa w
heraldyce redniowiecznej. Czêæ pierwsza. Herby rycerstwa zachodniego i polskiego, Rocznik Towarzystwa
Heraldycznego, t. IX, 19281929, s. 200201).
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Rozdzia³ IX

GOD£O HERBU MIEJSKIEGO
JAKO POLE ZNACZENIOWE

I

nterpretacja symbolicznego znaczenia wizerunków tworz¹cych god³a herbów miejskich bywa szczególnie trudna, gdy wystêpuj¹ce w nich wyobra¿enia nale¿¹ równoczenie do kilku grup. Pojedyncze wizerunki w god³ach herbów miejskich, reprezentuj¹ce w³aciciela, nazwê, przynale¿noæ pañstwow¹ czy patrona miasta, o ile
mo¿liwe jest dotarcie do ich genezy, to grupa stosunkowo prosta do interpretacji.
Czêsto jednak god³a te tworzy³y rozbudowane kompozycje heraldyczne o z³o¿onych
przekazach informacyjnych na temat miasta. Rozmieszczenie poszczególnych wizerunków nie by³o przypadkowe. Ich miejsce w polu herbowym zale¿a³o od rangi osoby b¹d urzêdu, które reprezentowa³y.
Uk³ad, w którym znak przybiera ró¿ne znaczenia w zale¿noci od umiejscowienia, nazywany jest polem semantycznym lub znaczeniowym1. Pole semantyczne z
regu³y uzupe³nia znaczenie znajduj¹cego siê w jego przestrzeni znaku, spe³nia te¿
funkcjê wartociuj¹c¹ w odniesieniu do treci znaku2. Na takie pole w z³o¿onych
herbach szlacheckich wskazuje Mieczys³aw Wallis, stwierdzaj¹c, ¿e w kolejnych
polach tarczy umieszczano wizerunki reprezentuj¹ce cz³onków rodziny, w zale¿noci od stopnia pokrewieñstwa3. Ten rodzaj pola znaczeniowego, zwi¹zany z funkcjonowaniem herbów z³o¿onych, zosta³ przejêty równie¿ do z³o¿onych herbów miejskich. Inny wzorzec ikonograficzny, stanowi¹cy równie¿ rodzaj pola znaczeniowego,
pochodzi³ z XIII-wiecznych preheraldycznych wizerunków napieczêtnych, a ogólniej ze redniowiecznego kanonu przedstawieniowego w sztukach plastycznych.
Wyobra¿enia-znaki tworz¹ce god³o herbu miejskiego mo¿na przyporz¹dkowaæ
tak¿e do czterech podstawowych pól semantycznych, na które wskazuje Tadeusz
1
Pojêcie pola semantycznego, znaczeniowego przyjmujê za M. Wallisem, który stosowa³ je w odniesieniu do zabytków sztuki (zob. M. W a l l i s, O polu semantycznym, [w:] Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, Warszawa 1983, s. 14 i n.).
2
J. K ê b ³ o w s k i, Chór kolegiaty g³ogowskiej jako przyk³ad pola semantycznego, [w:] Ze studiów nad
redniowiecznym G³ogowem i Krosnem, Zielona Góra 1970, s. 7778.
3
M. W a l l i s, op. cit., s. 15.
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Chrzanowski, pisz¹c o rzebach czy, ogólniej, znakach materialnych4. Podobnie jak
w rzebach czy budowlach, tak¿e w god³ach herbowych mo¿na wyró¿niæ strefê sacrum  zwi¹zan¹ z przedstawieniami wiêtych i innych wizerunków religijnych, strefê
jurydyczn¹  reprezentuj¹c¹ w³asnoæ i przynale¿noæ, strefê upamiêtnienia i w koñcu niezwykle wa¿n¹ strefê ludyczn¹, odnosz¹c¹ siê, po pierwsze, do elementu dydaktycznego, a po drugie, do elementu upiêkszenia. W god³ach herbowych strefa
ludyczna by³a zwi¹zana ze sztuk¹ herbow¹, s³u¿¹c¹ do przedstawiania pozosta³ych
stref5. Wymienione strefy semantyczne znaków spotykamy ju¿ w redniowieczu, a w
god³ach herbowych wystêpowa³y obok siebie, niekiedy nawet siê dubluj¹c6.
W polach znaczeniowych, wyodrêbnianych w god³ach herbów miejskich, treæ
znaków ³¹cz¹ca siê z rozmieszczeniem, zwi¹zana by³a cile z ówczesn¹ hierarchi¹
wartoci. Zarówno w polach znaczeniowych herbów z³o¿onych, jak i powsta³ych z
wizerunków napieczêtnych, mimo ró¿nicy ich genezy istnia³y miejsca mniej i bardziej wartociowe (zaszczytne). Ich wyodrêbnienie nast¹pi³o w zwi¹zku z przeniesieniem na grunt sztuki i heraldyki elementarnych opozycji semantycznych, zwi¹zanych z najprostsz¹, pierwotn¹ przestrzeni¹ i zmys³ow¹ orientacj¹ cz³owieka, postrzegan¹ jako binarne opozycje: du¿yma³y, góradó³, bliskidaleki, prawylewy. Z czasem owe opozycje uzupe³niono prostymi wspó³zale¿nociami dostrzeganymi w obrêbie kosmicznego kontinuum czasoprzestrzennego, a wiêc np. s³oñceksiê¿yc, nieboziemia, a tak¿e relacje w ¿yciu spo³ecznym, np. niskiwysoki, starym³ody7.
W badaniach heraldycznych szczególnie wa¿n¹ rolê odgrywa³y opozycje zwi¹zane z
¿yciem spo³ecznym, pocz¹wszy od powszechnie wystêpuj¹cego podzia³u na sacrum
i profanum, poprzez: seniorwasal, miastowie, po rozbudowane kompozycje z potrójnymi czy poczwórnymi przeciwstawieniami, dotycz¹cymi równoczenie religii, a
tak¿e w³adzy duchownej i wieckiej, utrwalone w redniowiecznych dzie³ach sztuki.
Anonimowi z regu³y twórcy herbów miejskich korzystali z istniej¹cych wzorców ikonograficznych, którymi by³y przede wszystkim herby rycerskie, a tak¿e bogaty zasób przedstawieñ plastycznych, utrwalony w malowid³ach i rzebach, widniej¹cych
przede wszystkim w wi¹tyniach i klasztorach.

Rola wp³ywu sztuk plastycznych
w kszta³towaniu pola znaczeniowego
Najstarsze typy pól znaczeniowych, utrwalone w god³ach miejskich, zosta³y przeniesione z wizerunków napieczêtnych. Przedstawia³y w niepodzielonych tarczach
ró¿norodne tematycznie wizerunki zwi¹zane z miastami. Zasady rozmieszczenia
4
T. C h r z a n o w s k i, Rzeba jako element urbanistyki i ruralistyki doby pónego baroku, [w:]
Micha³ Klahr Starszy i jego rodowisko kulturowe, red. J. Wrabec, Wroc³aw 1995, s. 143.
5
Pola  strefy semantyczne wydzielone przez T. Chrzanowskiego: strefa sacrum, strefa upamiêtnienia, strefa jurydyczna i ludyczna (zob. T. C h r z a n o w s k i, op. cit., s. 144).
6
Na istnienie stref semantycznych ju¿ w redniowieczu wskaza³ T. Chrzanowski na przyk³adzie
rzeb z obszaru l¹ska (zob. T. C h r z a n o w s k i, op. cit., s. 143).
7
Szczegó³ow¹ analizê zale¿noci i funkcjonowania opozycji binarnych przeprowadzili badacze mitów (zob. m. in. E. M i e l e t i n s k i, Poetyka mitu, Warszawa 1981, s. 286288).
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poszczególnych wyobra¿eñ w polach herbowych odpowiada³y podstawowym opozycjom binarnym, przy czym w jednym godle mo¿na niekiedy wyodrêbniæ kilka takich
przeciwstawieñ. Zgodnie z zasadami przedstawieñ, podobnych do wystêpuj¹cych
np. w malarstwie redniowiecznym, istnia³y w polu herbowym miejsca szczególnie
uprzywilejowane, do których mo¿na zaliczyæ rodek pola, g³owicê tarczy czy heraldyczn¹ praw¹ stronê pola.
Do najczêciej stosowanych w dawnym malarstwie sposobów akcentowania
znaczenia przedstawianych postaci i rzeczy, przejêtych najpierw do pieczêci, a nastêpnie do gode³ herbowych, nale¿y zaliczyæ umieszczanie w górnych czêciach
malowide³ wizerunków osób zajmuj¹cych wy¿sz¹ pozycjê w hierarchii spo³ecznej od
pozosta³ych widniej¹cych na obrazie. Do najbardziej typowych kompozycji tego typu
nale¿a³y przedstawienia S¹du Ostatecznego, w których najwy¿ej umieszczano postaæ Chrystusa, a poni¿ej pozosta³e osoby. Typ przedstawienia, w którym ponad wizerunkami ludzi i rzeczy widnia³y postaci boskie czy Madonna, licznie reprezentowany w malarstwie europejskim, wystêpowa³ równie¿ na badanych ziemiach, jak
choæby na l¹sku (np. malowid³a ze scenami chrystologicznymi z XV w. w kociele
parafialnym w Pogorzeli)8. Niekiedy zamiast wiêtych postaci w hierarchicznym
uk³adzie przedstawiano wizerunki ówczesnego ¿ycia spo³ecznego, jak w miniaturze
Braci Limburg z XV w., przedstawiaj¹cej kalendarzowy czerwiec, w której w najni¿szej czêci umieszczono postaci ch³opów, ponad nimi zamek reprezentuj¹cy w³adcê,
a najwy¿ej znaki zodiaku  gwiazdy w³adaj¹ce losem cz³owieka9. Miniatura ta jest
równie¿ przyk³adem rozwoju rozbudowanej, trzypoziomowej, kompozycji przedstawieñ, wywodz¹cej siê z opozycji binarnych.
Równie czêsto postaci stoj¹ce wy¿ej w hierarchii umieszczano w centralnym punkcie malowid³a, a po ich obu bokach postaci zajmuj¹ce ni¿sz¹ pozycjê. Najbardziej spektakularnymi przyk³adami tego uk³adu w sztukach plastycznych by³y o³tarze szafiaste
w formie tryptyków. Najpe³niej owo uprzywilejowanie rodka obrazu realizowano w
przedstawieniach sceny ukrzy¿owania Chrystusa, w których centrum umieszczono
krzy¿ ze Zbawicielem, po jego prawej rêce Matkê Bo¿¹, a po lewej w. Mariê Magdalenê lub w. Jana10. Zbli¿ony do opisanego typ przedstawieniowy, równie¿ w malarstwie,
opiera³ siê na przeciwstawieniu prawej strony obrazu stronie lewej. W tej kombinacji
postaci widniej¹ce po prawej stronie (dla patrz¹cego z lewej) sta³y wy¿ej w hierarchii
ni¿ postaci po lewej. Przyk³adów dostarczaj¹ liczne dzie³a z terenu ca³ej Europy11.
8
Por. A. K a r ³ o w s k a - K a m z o w a, Malarstwo l¹skie 12501450, Wroc³awWarszawa
KrakówGdañsk 1979, s. 120, il. 107.
9
J. V e g h, Malarstwo niderlandzkie XV wieku, Warszawa 1977, s. 2223. Autor powo³a³ siê na
interpretacjê dzie³a Braci Limburg Jana Bia³ostockiego (zob. J. B i a ³ o s t o c k i, Spätmittelalter und
beginnede Neuzeit, [w:] Propyläen Kunstgeschichte, Bd. VII, Berlin 1972).
10
Do najstarszych przedstawieñ ukrzy¿owania w opisanym uk³adzie hierarchicznym na l¹sku
nale¿y malowid³o cienne w krypcie kocio³a franciszkanów w Opolu z pocz. XIV w. (zob. T. D o b r ow o l s k i, l¹skie malarstwo cienne i sztalugowe, [w:] Historia l¹ska od najdawniejszych czasów do roku
1400, t. III, Kraków 1936, s. 104 i 105).
11
Zob. m. in. Giotto di Bondone, Z³o¿enie do grobu (ok. 1305), Vittore Carpaccio, wiêty Marcin i
¿ebrak (ok. 1487), Geertgen Tot Sint Jans, Pok³on trzech króli (ok. 1480), Derick Baegert, wiêty £ukasz
maluj¹cy Madonnê z Dzieci¹tkiem (ok. 1490).
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Mniejsze znaczenie, chocia¿ równie¿ wykorzystywane w wizerunkach napieczêtnych i god³ach, mia³y wzorce przedstawieniowe, wspó³czenie okrelane przez
historyków sztuki redniowiecznej terminem perspektywy odwróconej. W myl jej
zasad wielkoæ postaci by³a uzale¿niona od ich znaczenia w obowi¹zuj¹cej wówczas
hierarchii, a nie od perspektywy, st¹d wizerunek Najwiêtszej Marii Panny przedstawiany na dalszym planie by³ wiêkszy od wizerunku w³adcy widniej¹cego na planie
pierwszym. Owo poszanowanie rangi postaci przez artystów widoczne by³o jeszcze
w czasach, gdy stosowano ju¿ perspektywê linearn¹. Opisuj¹c miniatury Mistrza
Godzinek Marechala de Boucicaut z XV w., J. Vegh uwa¿a³, ¿e artysta wiedzia³, i¿
bliskie przedmioty powinny wydawaæ siê wiêksze, a dalsze mniejsze, i na ogó³ przestrzega³ tej zasady w swoich dzie³ach, a mimo wszystko zdarza³o siê, ¿e mniej wa¿ne
postaci z bli¿szego planu malowa³ mniejsze od postaci g³ównych (najwa¿niejszych)12.
Wizerunki widniej¹ce na XIII i XIV-wiecznych pieczêciach miejskich wykazywa³y wiele cech wspólnych w sposobie przedstawiania postaci i przedmiotów z wizerunkami wystêpuj¹cymi w ówczesnym malarstwie. W ci¹gu dwóch wieków ukszta³towa³ siê wzorzec przedstawieniowy wizerunków na pieczêciach miejskich, który w
nastêpnych stuleciach, a w zasadzie do koñca XVIII w., powielano na pieczêciach
nowo utworzonych miast.

Pole góradó³
Wizerunek napieczêtny, a nastêpnie god³o herbowe, zosta³y utworzone wed³ug zasad typu przedstawieniowego, w myl którego wyobra¿enia ulokowane w górnych
czêciach pól reprezentowa³y osoby znajduj¹ce siê wy¿ej w hierarchii. W polach
herbowych ow¹ opozycjê góradó³ uto¿samiano z regu³y ze zwi¹zkiem za³o¿yciela
b¹d w³aciciela z miastem. Typowe przedstawienie obejmowa³o wyobra¿enia fragmentu murów obronnych z wie¿ami, miêdzy którymi, ponad murem, umieszczano
znak reprezentuj¹cy w³aciciela miasta lub jego pana zwierzchniego. Treæ symboliczna gode³ herbowych o takim uk³adzie wizerunków stanowi³a jakby uproszczon¹
postaæ znaczeniow¹ wyobra¿eñ malarskich, w których ponad ziemi¹, osobami i budowlami widnia³y postaci boskie. Z czasem w ich miejscu umieszczono tarcze herbowe b¹d wyobra¿enia wziête z gode³ herbowych w³acicieli. Z utworzonego w ten
sposób komunikatu wynika³o, ¿e tarcze herbowe widniej¹ce ponad murami symbolizowa³y, tak jak postaci boskie w obrazach, opiekê w³aciciela nad miastem13. Ten
typ przedstawieniowy, wystêpuj¹cy po raz pierwszy na XIII- i XIV-wiecznych pieczêciach, m. in.: D¹bia, Lubska, Niemczy, Prudnika, Pyrzyc, widwina, Trzciñska, Zgorzelca, Zielonej Góry, Ziêbic i ¯agania, a wiêc zarówno na l¹sku, Pomorzu jak i w
J. V e g h, op. cit., s. 20.
Jeszcze w XVIII w. w godle dawnego miasta l¹skiego Goszczy widnia³ wizerunek Oka Opatrznoci umieszczony ponad wizerunkiem kocio³a, by³a to zatem kompozycja zgodna z pierwotnym wzorcem przedstawieniowym. Podobiznê herbu wykona³ znany l¹ski grafik F. B. Werner, przedstawia³a
zamiast Oka Opatrznoci drzewo-herb (zob. F. B. W e r n e r, Topographie seu Compendium Silesiae,
t. IV, s. 735, oraz H. S a u r m a, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870, s. 91).
12
13
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Marchii  zosta³ przejêty do gode³ herbowych i by³ powtarzany wielokrotnie w póniejszych czasach. W miastach l¹skich ponad przedstawieniami architektury miejskiej,
na tarczach b¹d bezporednio w polu, umieszczano wyobra¿enia or³ów l¹skich.
W god³ach marchijskich dominowa³y wizerunki or³ów brandenburskich, natomiast
na Pomorzu gryfów. W herbie Nowego Miasteczka ponad murami miejskimi znajdowa³a siê tarcza z or³em dolnol¹skim, w godle Niemczy  ponad wie¿¹14. Podobny
uk³ad mia³y wizerunki w god³ach Trzciñska (orze³ brandenburski ponad murami)
oraz widwina (orze³ brandenburski ponad wie¿¹). Natomiast w godle D¹bia ponad
murem widnia³ wizerunek wspiêtego gryfa, a w herbie Nowogardu wizerunek gryfa
umieszczony zosta³ ponad wie¿¹.
W tym samym uk³adzie wizerunków, oprócz znaków reprezentuj¹cych w³adców, zaczêto umieszczaæ tak¿e wyobra¿enia herbów rycerskich w³acicieli miast.
Herby miejskie z god³ami zawieraj¹cymi w tych samych miejscach co znaki w³adców, wizerunki reprezentuj¹ce rycerstwo, nie by³y rozpowszechnione. Ukszta³towane po raz pierwszy dopiero u schy³ku XV w., u¿ywane by³y przez w³adze niedu¿ych
miast prywatnych. W godle herbowym niewielkiego l¹skiego miasteczka prywatnego S³awy god³a kolejnych w³acicieli znajdowa³y siê ponad wizerunkami murów
obronnych, a miêdzy dwiema wie¿ami. Bezporednio nad murem widnia³o god³o z
herbu najstarszych w³acicieli Rechenbergów, a zaraz nad nim god³o kolejnych w³acicieli, Barwitzów15. Pieczêæ z opisanym wizerunkiem zosta³a sprawiona przez w³adze S³awy u schy³ku XVII w. i na podstawie zebranego materia³u heraldycznego mo¿na
stwierdziæ, ¿e dopiero w³anie od tego okresu przyj¹³ siê w ma³ych miastach prywatnych na szersz¹ skalê wzorzec przedstawieniowy góradó³. Z koñca XVII i pocz¹tku XVIII w. pochodzi³y najstarsze wyobra¿enia herbu Nowogardu z przedstawieniem lwa Ebersteinów i Chocianowa z ³êkaw¹ Stoschów, a w XIX w. zosta³y ustalone
w takiej postaci herby Czerwieñska z herbem Rothenburgów i Maszewa z lwem
Ebersteinów. Herby w³acicieli umieszczano w god³ach równie¿ w XIX w., tak¿e z
inicjatywy samych w³adz miejskich, które w ten sposób chcia³y wykazaæ siê dawnym
rodowodem miejscowoci. W ten sposób mo¿na wyjaniæ umieszczenie w god³ach
Maszewa i Czerwieñska herbów dawnych w³acicieli.
Wród gode³, których kompozycja odpowiada³a opozycji góradó³, mo¿na
wyró¿niæ dwa zasadnicze typy przedstawieñ. Pierwszy opisano powy¿ej  tu wizerunek herbu w³adcy czy w³aciciela miasta znajdowa³ siê wyranie ponad murami miejskimi. W drugim znak reprezentuj¹cy w³aciciela umieszczono bezporednio na
murze. Ten przekaz informacyjny wskazywa³ nie tylko na zwierzchnoæ i w³adzê, ale
równie¿ symbolizowa³ obroñcê miasta. Wizerunek reprezentuj¹cy w³aciciela na
blankach murów jednoznacznie kojarzy³ siê z obron¹ murów i miasta. W ten sposób
przedstawiono wizerunek lwa z herbu rodziny Burghausów w godle dawnego miasta l¹skiego Su³owa. Jeszcze bardziej spektakularn¹ wymowê symboliczn¹ mia³y
wizerunki reprezentuj¹ce w³acicieli, tak¿e i patronów, wy³aniaj¹ce siê zza murów
14

APWr., Rep. 67, sygn. 220.
Pieczêæ S³awy na dokumencie z 1690 r. w kolekcji ró¿nych dokumentów s³awskich, zebranych
na prze³omie XIX i XX w. przez Carla Hollera, obecnie w zbiorach Biblioteki G³ównej WSP im. Tadeusza
Kotarbiñskiego w Zielonej Górze.
15
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miejskich. Przedstawione w tej formie wizerunki wiêtych Piotra i Paw³a w godle
Strzegomia, w. Jana Chrzciciela w godle Kamienia Pomorskiego i archanio³a Micha³a w godle Zawidowa stanowi³y symboliczne reprezentacje patronów miast, jako
ich obroñców stoj¹cych na murach miejskich.
W niektórych god³ach herbowych wizerunki tworzy³y, przy zachowaniu porz¹dku góradó³, rozbudowane kompozycje, reprezentuj¹ce zgodnie z hierarchi¹ spo³eczn¹ kilku dawnych w³acicieli b¹d patronów oraz miasta. W opisanym herbie
S³awy god³a kolejnych w³acicieli zosta³y umieszczone ponad murem miejskim w
porz¹dku chronologicznym. Najwy¿ej widnia³ herb w³aciciela z czasów, gdy tworzono herb, ni¿ej herb poprzedniego. Trójpoziomowy uk³ad wizerunków zawiera³o
god³o Nowego Miasteczka  najni¿ej, w podstawie tarczy, widnia³y mury miejskie,
ponad nimi tarcza z or³em dolnol¹skim, a nad ni¹ krzy¿16. Uk³ad wizerunków odpowiada³ zatem ówczesnej hierarchii, dlatego te¿ najwy¿ej znalaz³ siê wizerunek krzy¿a, jako symbol religijny, pod nim znak reprezentuj¹cy w³adcê wieckiego i najni¿ej
wyobra¿enie reprezentuj¹ce mieszczan i miasto.
Hierarchicznoæ i porz¹dek poszczególnych wizerunków w god³ach miejskich
przestrzegany by³ tak¿e w herbach nadanych przez w³adców. W herbie Lubania,
nadanym w 1541 r. przez cesarza Ferdynada I, widnia³y w podstawie tarczy wizerunki murów i wie¿, a ponad murami  tarcza ze skrzy¿owanymi kluczami, wyobra¿eniem nadanym wed³ug miejscowych kronikarzy w XIV w. przez ksiêcia ziêbickojaworskiego Henryka17. W klejnocie herbu z kluczami, a wiêc najwy¿ej w polu herbowym, znajdowa³ siê wizerunek czeskiego lwa, symbolizuj¹cy w³adzê króla i przynale¿noæ do Korony. Podobnie w godle herbowym Prudnika, nadanym w 1607 r.,
bezporednio nad murami miejskimi, miêdzy dwiema wie¿ami, widnieje wizerunek
czarnego or³a.

Pole du¿yma³y
W god³ach herbowych z binarnym wariantem przedstawieniowym du¿yma³y,
wizerunki wiêksze od pozosta³ych reprezentowa³y osoby postawione wy¿ej w hierarchii spo³ecznej czy religijnej od reprezentowanych przez mniejsze wyobra¿enia.
Ten wariant pola znaczeniowego by³ w heraldyce szczególn¹, uproszczon¹ form¹
perspektywy odwróconej. Wyeksponowanie niektórych wyobra¿eñ tworz¹cych go16
Wizerunek krzy¿a w godle Nowego Miasteczka interpretowany by³ niekiedy b³êdnie jako god³o
jezuitów, którzy w³adali miastem od po³. XVII w. Tymczasem krzy¿ pojawi³ siê po raz pierwszy na pieczêci miejskiej ju¿ w XIV w. W tym w³anie czasie istnia³ w miecie koció³ ze szpitalem, ufundowany przez
ksiêcia g³ogowskiego Henryka III, jako fundatio sanctae crucis, zatem wizerunek krzy¿a pochodzi³ od
najstarszej wi¹tyni (zob. W. S t r z y ¿ e w s k i, J. Z a w i  l a k, Nowe Miasteczko  zarys dziejów, Zielona
GóraNowe Miasteczko 1996, s. 9).
17
Tak t³umaczy³ pochodzenie kluczy P. Berkel w historii Lubania (zob. P. B e r k e l, Geschichte der
Stadt Lauban, Lauban 1896, s. 17). Klucz widnia³ jednak ju¿ wczeniej na XIII-wiecznej pieczêci miasta
(zob. M. G u m o w s k i, Najstarsze pieczêcie miast polskich XIII i XIV wieku, Toruñ 1960, s. 132133), a
jego genezy nale¿y szukaæ raczej w herbach dawnych wójtów, z czasem nast¹pi³a typowa dla herbów
miejskich zmiana znaczeniowa i dostosowanie do wydarzeñ zwi¹zanych z ksiêciem.
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d³a wi¹za³o siê przede wszystkim z symboliczn¹ reprezentacj¹ w³adzy i przynale¿noci pañstwowej. W praktyce polega³o to na umieszczaniu w god³ach wizerunków
pochodz¹cych z herbów w³adców w otoczeniu wyobra¿eñ zwi¹zanych z miastem.
Ten typ god³a herbowego by³ charakterystyczny dla Pomorza Zachodniego i Nowej
Marchii. W herbach miast zachodniopomorskich umieszczano wizerunki gryfów,
które jako znaki reprezentuj¹ce ksi¹¿¹t mia³y znacznie wiêksze rozmiary ni¿ pozosta³e wyobra¿enia. W god³ach Trzebiatowa, Szczecinka, Golczewa, Polanowa, Okonka, Wolina i Nowego Warpna znajduj¹ siê wizerunki gryfa trzymaj¹cego w szponach
przedmiot reprezentuj¹cy gospodarkê, nazwê b¹d po³o¿enie naturalne miast.
W god³ach Bia³ogardu, Dar³owa, Sianowa i S³upska wizerunki gryfa, b¹d po³ugryfa
z rybim ogonem, dominuj¹ nad wyobra¿eniami wstêgi, reprezentuj¹cej po³o¿enie
nad rzekami. Podobna prawid³owoæ wystêpuje w god³ach miast nowomarchijskich,
w których g³ównym wyobra¿eniem by³ wizerunek or³a brandenburskiego, trzymaj¹cego w szponach przedmiot zwi¹zany z miastem, jak np. w herbach Gorzowa, Myliborza i Choszczna. Orze³ brandenburski, podobnie jak gryf, widnia³ w polu herbowym jako dominuj¹cy element god³a, a poni¿ej, jak np. w herbie Drezdenka, wizerunek zwi¹zany z miastem.
Opisany wariant pola znaczeniowego w zasadzie wystêpowa³ jedynie w herbach
miast zachodniopomorskich i marchijskich, chocia¿ sporadycznie tak¿e w herbach
miast l¹skich. Jedynie w godle Namys³owa widoczny by³ uk³ad wizerunków zbli¿ony do opisanego typu przedstawieniowego, z gwiazd¹ poni¿ej or³a dolnol¹skiego18.
W godle innego miasta l¹skiego, Wi¹zowa, znajdowa³a siê misa z g³ow¹ w. Jana
Chrzciciela, a powy¿ej dwie ma³e lilie heraldyczne19. Symbolika tego god³a wi¹za³a
siê z patronem diecezji wroc³awskiej i motywem zaczerpniêtym z herbu biskupów, w
myl wiêc zasad opisywanego wariantu dominowa³o wielkoci¹ wyobra¿enie misy,
mniejsze natomiast by³y herby biskupów.
Utrwalenie w miejskich god³ach herbowych Pomorza Zachodniego i Marchii
opisanych wizerunków, przejêtych bezporednio z wyobra¿eñ napieczêtnych z XIII i
XIV w., wynika³o z chêci zaakcentowania dominuj¹cej pozycji Gryfitów i margrabiów
jako w³acicieli miast. W herbach miast l¹skich ow¹ dominuj¹c¹ pozycjê ksiêcia,
jako za³o¿yciela i w³aciciela miasta, realizowano w wizerunku po³uor³a, pojawiaj¹cym siê w kilku zaledwie herbach marchijskich, a sporadycznie  w wizerunku po³ugryfa na Pomorzu. Ukszta³towany jeszcze w redniowieczu zwyczaj heraldyczny,
polegaj¹cy na przedstawianiu znaków reprezentuj¹cych w³adców w wiêkszej skali
od pozosta³ych, napotykamy na Pomorzu Zachodnim i w Brandenburgii w god³ach
nowych herbów jeszcze w XVIII i XIX w. W godle winoujcia z XVIII w. widnieje
wizerunek gryfa trzymaj¹cego kotwicê, natomiast w godle Grabowa z 1856 r.  wyobra¿enie gryfa z wietrznika miejscowego pa³acu ksi¹¿¹t pomorskich20.
Wizerunek gwiazdy uto¿samiano z symbolem Najwiêtszej Marii Panny  patronki kocio³a
(zob. M. G u m o w s k i, op. cit., s. 152). By³ to znak, którym pos³ugiwano siê na monetach bitych w
miecie (CDS, Bd. XII, s. 227, tabl. XIV, nr 670).
19
CDS, Bd. IX, nr 249.
20
Wizerunki gryfa w obu herbach w tym czasie symbolizowa³y nie w³adzê ksi¹¿êc¹, lecz przynale¿noæ terytorialn¹ (zob. O. H u p p, Die Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer,
18
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Wyeksponowanie wielkoci wizerunków budowli, znajduj¹cych siê wewn¹trz
murów miejskich, kosztem samych murów widoczne by³o tak¿e w god³ach herbowych z przedstawieniami architektury. Przeniesiony z XV-wiecznej pieczêci wizerunek murów miejskich i wi¹tyni w godle herbowym Nowogrodu Bobrzañskiego przedstawia³ nieproporcjonalnie du¿ych rozmiarów koció³, otoczony niskimi murami21.
Przekaz realizowany z pomoc¹ opisanego herbu by³ niezwykle przejrzysty, oto bowiem koció³ wzniesiony przez augustianów, którzy w XIII w. otrzymali miasto, symbolizowa³ zarówno miejsce kultu, jak i dawnych w³acicieli, natomiast mury by³y
znakiem miasta, zawdziêczaj¹cego rozwój zakonnikom.

Pole rodekboki
Uprzywilejowane znaczenie centralnego (rodkowego) miejsca w malowid³ach z
postaciami osób postawionych wy¿ej w hierarchii stanowej znalaz³o równie¿ odzwierciedlenie w wizerunkach napieczêtnych. Na licznych pieczêciach ju¿ w XI w. umieszczano wizerunki w³adców i duchowieñstwa w centralnym miejscu. Wraz z ukszta³towaniem siê wzorca pieczêci majestatycznej, w³adca przedstawiany by³ pocz¹tkowo
sam, a póniej w otoczeniu herbów pañstwowych i terytorialnych22. W przyjêtych
klasyfikacjach sfragistycznych równie¿ w innych typach wizerunków napieczêtnych
wyró¿niano pieczêcie piesze i konne, w otoczeniu motywów heraldycznych i architektonicznych23. Opisany schemat przedstawieniowy zosta³ przyjêty równie¿ na pieczêciach miejskich, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w centralnym miejscu znajdowa³ siê motyw reprezentuj¹cy miasto. Na pieczêciach z motywami architektury, w centralnym miejscu umieszczano wyobra¿enie bramy miejskiej, z motywami religijnymi  postaæ
b¹d atrybut wiêtego patrona miasta, w koñcu z obrazowym przedstawieniem nazwy miasta  wyobra¿enie reprezentuj¹ce nazwê.
Ukszta³towane w ten sposób pole znaczeniowe  w którym wizerunkom widniej¹cym w centralnym miejscu nadano uprzywilejowane znaczenie w stosunku do pozosta³ych  przeniesiono w pole tarczy herbowej. Brama miejska jako obiekt strategiczny, umo¿liwiaj¹cy zarówno wjazd, jak i obronê przed wrogiem, tak¿e jako jeden
Königreich Preussen, Bd. I, Heft 1, Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg, Bd. I, Heft 2, Pommern,
Posen und Schlesien, Frankfurt a/Main 18961898 [reprint 1993], s. 88 i 85).
21
Wizerunek pieczêci Nowogrodu opublikowa³ H. S a u r m a, op. cit., tabl. VII, nr 84.
22
Proces kszta³towania siê i ewolucji wizerunków napieczêtnych najlepiej widoczny by³ na pieczêciach cesarskich, na których w XI w. widnia³a jedynie sama postaæ w³adcy na tronie, a na prze³omie XIV
i XV w. otoczona by³a ju¿ wieñcem herbów, jak na pieczêci Zygmunta Luksemburskiego. Kompletny
przegl¹d pieczêci niemieckich królów i cesarzy przedstawi³ w monumentalnym dziele O. Posse (Die
Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 7511806, Bd. IV, Dresden 19091913).
23
W klasyfikacjach wizerunków napieczêtnych wed³ug ich treci obrazowej, zaproponowanej jeszcze w XIX w. przez ksiêcia F. K. Hohenlohego, wyodrêbniono opisane typy przedstawieniowe jako osobne podgrupy (zob. F. K. H o h e n l o h e, Sphragistische Aphorismen. 300 mittelalterliche Siegel systematisch
klassifiziert und erläutert, Heilbronn 1882, s. V). Podobn¹ klasyfikacjê, opieraj¹c siê na pracy Hohenlohe,
przedstawi³ M. Haisig w polskim podrêczniku sfragistyki (zob. M. G u m o w s k i, M. H a i s i g,
S. M i k u c k i, Sfragistyka, Warszawa 1960, s. 155156).
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z symboli miejskiego statusu, by³a szczególnie eksponowana w wizerunkach napieczêtnych i god³ach herbowych. W centralnym miejscu pola herbowego, w otoczeniu
murów i wie¿ obronnych, dominowa³a wielkoci¹. W ten sposób podkrelano jej
znaczenie w herbach Bia³ej, Chobieni, Czerniny, Nowogardu, Strzelc Krajeñskich i
Zaboru. Wzmocnienie przekazywanej treci symbolicznej nastêpowa³o, gdy na murach bramy b¹d w otwartych wrotach widnia³ herb za³o¿yciela, w³aciciela b¹d
herb pañstwowy. Kompozycja bramy z wyobra¿eniami herbów w³acicieli nale¿y do
najczêciej spotykanych typów przedstawieniowych w herbach miast europejskich.
Analizowana jako typ pola znaczeniowego rodekboki, pozwala ustaliæ sytuacjê
prawno-w³asnociow¹ b¹d przynale¿noæ pañstwow¹ miasta.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na odstêpstwa od opisywanego wariantu pola znaczeniowego. W niektórych bowiem god³ach herbowych w polu centralnie by³o umieszczone wyobra¿enie wie¿y b¹d bramy, po bokach natomiast symbole reprezentuj¹ce w³acicieli. Taka kompozycja, przedstawiona w godle Ujazdu, gdzie po bokach
centralnie umieszczonej wie¿y widniej¹ dwa pastora³y, stanowi³a wariant pola du¿y
ma³y, wyobra¿enia pastora³ów by³y tu bowiem znacznie wiêksze od wie¿, symbolizowa³y zatem w³adzê i opiekê dawnych w³acicieli  biskupów wroc³awskich  nad
miastem24.
W centralnym miejscu pola herbowego umieszczano te¿ z regu³y wizerunki
wiêtych patronów, wraz z dodanymi po bokach innymi wyobra¿eniami. W herbie
Góry widnia³a postaæ w. Katarzyny, po jej bokach za dwie wie¿e. Wyeksponowany
wizerunek wiêtej, jako patronki miasta w otoczeniu motywów architektury, symbolizowa³ jej opiekê nad Gór¹25. Zbli¿on¹ symbolikê odnajdujemy w godle Nysy, w
którym na rodku umieszczono postaæ w. Jana Chrzciciela, a u jego stóp, po bokach, dwie tarcze herbowe z god³em biskupstwa wroc³awskiego, w pok³onie heraldycznym26. Nyskie god³o przekszta³ca³o siê stopniowo, pocz¹wszy od XIV do schy³ku XV w. Pierwszy wizerunek napieczêtny z postaci¹ w. Jana, z pocz. XIV w., nale¿a³
do wariantów pola góradó³ i równoczenie du¿yma³y; oba bardzo charakterystyczne dla przedstawieñ malarskich. Oto bowiem poni¿ej postaci wiêtego znajdowa³ siê wizerunek klêcz¹cego biskupa, znacznie mniejszy ni¿ patrona. U schy³ku
XIV w., na nowej pieczêci, obok postaci biskupa, a pod stopami wiêtego, umieszczono tarczê z herbem biskupstwa wroc³awskiego27. Opisane god³o z dwiema tarczami
Wizerunek napieczêtny Ujazdu przedstawia³ w³aciwie dwie wie¿e, z których druga, umieszczona pod pierwsz¹, stanowi³a jakby jej odbicie zwierciadlane i by³a odwrócona dachem w stronê podstawy
tarczy. O. Hupp doszukiwa³ siê w tym wizerunku przedstawienia wie¿y odbitej w falach przep³ywaj¹cej
przez miasto rzeki (zob. O. H u p p, op. cit., s. 180). Pieczêcie Ujazdu, pocz¹wszy od najstarszej zachowanej z XVII w., opisa³ D. Tomczyk (Herby miast l¹ska Opolskiego, Opole 1996, s. 120).
25
Pieczêæ Góry z wizerunkiem w. Katarzyny by³a drug¹ w dziejach miastach, stanowi³a te¿ wzorzec dla herbu miejskiego (zob. APWr., Zbiór dok. klaszt. cyst. w Lubi¹¿u, Rep. 91, pieczêæ Góry l¹skiej
z lat 1326 i 1686), na pieczêci z pocz¹tku XIV w. miêdzy wie¿ami widnia³a tarcza z or³em dolnol¹skim,
przykryta he³mem.
26
Wizerunek herbu utworzono na podstawie pieczêci z prze³omu XIII i XIV w., gdy Nysa nadana
zosta³a biskupom wroc³awskim (zob. pieczêcie Nysy na dokumentach z 1422 i 1508 r. i póniejszych,
APWr., Zbiór dok. kol. nyskiej, Rep. 102, sygn. 555 i 327).
27
APWr., Zbiór dok. kol. nyskiej, Rep. 102, sygn. 555.
24
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po bokach wiêtego ukszta³towa³o siê pod koniec XV w., wyranie pod wp³ywem
ówczesnego heraldycznego zwyczaju, wyra¿onego poprzez pok³on tarcz w kierunku
wiêtego28.
Zdarza³o siê równie¿, i¿ w procesie heraldyzacji wizerunków napieczêtnych,
inaczej jak w Nysie, ustalano god³a herbowe, w których wczeniejsze pole znaczeniowe pieczêci ulega³o zniszczeniu. W ten sposób ukszta³towa³ siê herb Sulechowa.
Na najstarszych pieczêciach miasta widnia³a w centralnym miejscu postaæ rycerza,
trzymaj¹cego tarczê z or³em dolnol¹skim, po jego bokach za dwie wie¿e29. Postaæ
rycerza reprezentowa³a ksiêcia l¹skiego, wie¿e  miasto. By³ to zatem typ pola rodekboki. Natomiast na pieczêci z 1637 r. postaæ rycerza zosta³a zast¹piona przez
halabardnika bez tarczy, zanik³a zatem pierwotna symbolika wizerunków30.
Opisane pola znaczeniowe wystêpowa³y niekiedy wspólnie w jednym godle herbowym, podobnie jak reprezentuj¹ce ówczesny porz¹dek spo³eczny sfery semantyczne. W god³ach, które sk³ada³y siê z wyobra¿eñ wiêtych i architektury miejskiej,
wspólnie funkcjonowa³y dwie strefy  sacrum i jurydyczna, np. w herbie Góry (w.
Katarzyna i dwie wie¿e). W rozbudowanych kompozycjach gode³ herbowych w uk³adzie wizerunków mo¿na wyodrêbniæ kilka wariantów pól znaczeniowych. W godle
Krosna Odrzañskiego w wizerunku bramy widnia³ orze³ dolnol¹ski, co wraz z otaczaj¹cymi go wyobra¿eniami budowli mo¿na zinterpretowaæ jako wariant pola rodekboki, ponad or³em znajdowa³a siê heraldyczna lilia, symbolizuj¹ca Najwiêtsz¹
Mariê Pannê, a zatem obydwa wyobra¿enia tworzy³y pole góradó³. Im bardziej
z³o¿ona by³a kompozycja god³a herbowego, tym wiêksz¹ liczbê pól znaczeniowych,
tworzonych przez poszczególne grupy wyobra¿eñ, mo¿na wydzieliæ.

Pola semantyczne
zwi¹zane z regu³ami heraldycznymi
Wp³yw heraldyki rycerskiej na treæ i kszta³t herbów miejskich zaznaczy³ siê równie¿ w przyjêciu herbów z podzielonymi polami tarcz. Wizerunki umieszczane w
kolejnych czêciach pola tworzy³y god³a przedstawiaj¹ce nie powi¹zania rodzinne
czy reprezentuj¹ce posiadanie kilku ziem, jak w herbach rycerskich i szlacheckich,
ale przede wszystkim sytuacjê prawno-w³asnociow¹ miast31. Wielopolowy herb
miejski by³ specyficznym odpowiednikiem szlacheckiego herbu z³o¿onego. W kolejnych jego polach umieszczano wizerunki reprezentuj¹ce w³acicieli, gospodarkê
28
Po raz pierwszy taki wizerunek umieszczono na pieczêci Nysy z 1508 r. (zob. APWr., Zbiór dok.
kol. nyskiej, Rep. 102, sygn. 1240).
29
Pieczêæ Sulechowa z XIV w. opisa³ H. Saurma (op. cit., s. 391); ju¿ przekszta³con¹ pieczêæ Sulechowa na dok. z 1628 r., zob. w APZG, Miasto Lubsko, cech krawców, sygn. D 61.
30
Pieczêæ Sulechowa z dat¹ 1637 (APP, Miasto Poznañ, cechy, sygn. 360/21).
31
W podzielonych polach tarcz herbowych rozmieszczano w okrelonej kolejnoci, oprócz herbu
posiadacza, tak¿e herby matki, babki ze strony ojca i babki ze strony matki, a gdy w god³ach uwzglêdniano posiadane ziemie  tak¿e ich herby (np. w herbie Albrechta Wallensteina znalaz³y siê w godle obok
w³asnego tak¿e herby ksiêstw ¿agañskiego, meklemburskiego i frydlandzkiego).
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miejsk¹, przynale¿noæ pañstwow¹, patronów, po³o¿enie naturalne czy w koñcu wyobra¿enia nawi¹zuj¹ce do nazwy miasta. W wymienionych typach wizerunków przestrzegano zasady, by w zaszczytnych miejscach tarczy umieszczaæ wyobra¿enie reprezentuj¹ce osobê postawion¹ wy¿ej w ówczesnej hierarchii ni¿ pozosta³e. W takim
godle miejskim mo¿na zatem wyodrêbniæ pole znaczeniowe, które nazwalibymy
hierarchicznym. Z kolei herby miejskie z wizerunkami reprezentuj¹cymi kolejnych w³acicieli, pocz¹wszy od najstarszego, umieszczonego w najbardziej zaszczytnym miejscu tarczy, czy inne wyobra¿enia zwi¹zane z dziejami miast  tworzy³y chronologiczne pole znaczeniowe.
Najstarsze wizerunki, które w procesie heraldyzacji przejête na tarcze wielopolowe, widnia³y na XIII-wiecznych pieczêciach miejskich. Wizerunki umieszczone
bezporednio w polu pieczêci, m.in. Cedyni, Chociwla, Gliwic, Krapkowic, Opola,
Raciborza i cinawy, sk³adaj¹ce siê z dwóch wyobra¿eñ, przeniesiono w pola tarcz
dwudzielnych w s³up32. Podobnie jak wizerunki napieczêtne z wyobra¿eniami widniej¹cymi obok siebie da³y pocz¹tek herbom dwudzielnym w s³up, tak te¿ i pieczêcie, w których wyobra¿enia umieszczono jedno nad drugim, stanowi³y wzorce dla
herbów z tarczami dwudzielnymi w pas. W odró¿nieniu od podzia³u w s³up, tarcze z
podzia³em w pas sprzed XVIII w. wystêpowa³y na badanych ziemiach sporadycznie,
w zasadzie tylko herb Dar³owa zosta³ ustalony zgodnie z opisanym schematem i
przedstawia³ w polu dwudzielnym w pas po³ugryfa z rybim ogonem w górnej czêci
i wstêgi rzek w dolnej33. Na ukszta³towanie tych najstarszych form miejskich herbów z³o¿onych wywar³a niew¹tpliwie wp³yw heraldyka miejscowych w³adców. Na
l¹sku i Ziemi Lubuskiej dominowa³y tarcze z polami dwudzielnymi w s³up, spotykanymi równie¿ w herbach Piastów l¹skich, natomiast na Pomorzu Zachodnim w heraldyce Gryfitów wystêpowa³y tarcze dwudzielne w pas34. Z II po³. XIV w. pochodzi³y

32
Wizerunki napieczêtne wymienionych miast zawiera³y wyobra¿enia, które ju¿ w momencie
umieszczenia na pieczêciach mia³y pewne cechy przedstawieñ heraldycznych: Cedynia  po³uorze³ i po³uko³a (zob. E. K i t t e l, Brandenburgische Siegel und Wappen, [w:] Festschrift d. Ver. für Gesch. d. Mark Brandenburg zu Feier d. hunderthjhr Bestehens 1837, Berlin 1937, s. 72), Chociwel  po³uko³a (H. L e m c k e,
Die Bau und Kunstdenkmäler Pommerns, Stettin 1906, s. 8), Gliwic  po³uorze³ (M. G u m o w s k i,
Najstarsze pieczêcie..., s. 7778), Krapkowic i Raciborza  po³uorze³ i po³uko³a (H. S a u r m a, op. cit.,
s. 147 i 260), Opola  po³uorze³ i po³ukrzy¿ (ibidem, s. 237), cinawy  po³uorze³ (ibidem, s. 322). Na
wszystkich pieczêciach wyobra¿enia dzielono pionowo w s³up.
33
Na Pomorzu Zachodnim, pomimo i¿ uk³ad wyobra¿eñ w wizerunkach napieczêtnych Bia³ogardu (gryf ponad wstêg¹), Gryfina (po³ugryf ponad pniem) odpowiada³ podzia³owi w pas, ukszta³towane
herby przedstawia³y wszystkie motywy god³a w niepodzielonym polu tarczy, natomiast na Pomorzu
Przednim w granicach Niemiec, herby z polami dzielonymi w pas, ustalonymi na podstawie wizerunków
napieczêtnych, posiada³y miasta Barth, Putbus (zob. Lexikon Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik, Hrsg. H. Göschel, Leipzig 1985, s. 32 i 361).
34
Sporód Piastów l¹skich herbem dwudzielnym w s³up pos³ugiwali siê ksi¹¿êta ziêbiccy i widniccy ju¿ u schy³ku XIII w. (zob. S. M i k u c k i, Heraldyka Piastów l¹skich do schy³ku XIV wieku, [w:]
Historia l¹ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, Kraków 1936, s. 526531), natomiast w
tzw. Wielkim herbie Pomorza z czasów Bogus³awa na pocz. XVI w. widnia³y tarcze z polami dwudzielnymi w pas, reprezentuj¹ce ksiêstwa rugijskie i wo³ogoskie (zob. M. G r i t z n e r, Landes und Wappenkunde Brandenburgisch-Preussischen Monarchie, Berlin 1894, s. 82).
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najstarsze miejskie pieczêcie herbowe ze l¹ska  Bytomia Odrzañskiego, i Ziemi
Lubuskiej  Kostrzyna n. Odr¹, przedstawiaj¹ce tarcze z polami dwudzielnymi35.
Szczególn¹ dba³oæ o zachowanie opisywanego porz¹dku hierarchicznego wykazywa³y kancelarie cesarskie i królów czeskich. Najstarszym, nadanym przez w³adcê, herbem z god³em rozmieszczonym w polu dwudzielnym w s³up by³ herb Zgorzelca z 1433 r. Niespe³na dwadziecia lat póniej, w 1452 r., w dokumencie herbowym
wydanym dla widnicy, W³adys³aw Pogrobowiec przedstawi³ w³adzom miasta do
wyboru herb w dwóch wersjach. Jedna z nich przedstawia³a tarczê czwórdzieln¹ w
krzy¿ i by³ to najstarszy na badanym obszarze znak miejski z takim podzia³em pola.
Pocz¹wszy od nadania w 1530 r. nowego herbu Wroc³awiowi, z tarcz¹ czwórdzieln¹ z
umieszczon¹ centralnie jako rodzaj tzw. tarczy sercowej mis¹ z g³ow¹ w. Jana, pojawi³ siê nowy typ herbu z³o¿onego, na którym wzorowa³y siê w³adze innych miast
l¹skich. W 1536 r. równie¿ miasto Zgorzelec uzyska³o nadanie herbu czwórdzielnego z tarcz¹ sercow¹. Niew¹tpliwie wzorowano siê na herbie wroc³awskim przy opracowywaniu w XVII w. wielopolowego herbu G³ogowa, którego kszta³t ostateczny
ustali³ siê dopiero w XVIII w.
Ustalone jeszcze w redniowieczu wzorce przedstawieniowe z³o¿onych herbów
miejskich wielokrotnie powtarzano w god³ach nowo ustalanych b¹d zmienianych, jak
w przypadku G³ogowa. Jednak brak wiedzy twórców herbów na temat okrelonej, pierwotnej hierarchii rozmieszczania poszczególnych wizerunków, wielokrotnie spowodowa³ ustalenie kompozycji heraldycznych, w których nie przestrzegano porz¹dku
hierarchicznego czy chronologicznego, wystêpuj¹cego w najstarszych herbach.

Pole hierarchiczne
Uk³ad wizerunków w kolejnych czêciach pola herbowego w tym wariancie odpowiada³ systemowi wartoci i hierarchii spo³ecznej, istniej¹cym w momencie tworzenia god³a. Zasady rozmieszczania w poszczególnych czêciach pól herbowych kolejnych wizerunków, podobnie jak same wzorce ikonograficzne, przejête z heraldyki
rycerskiej, dostosowano do realiów poszczególnych miast.
Przegl¹d herbów, w których mo¿na wyodrêbniæ hierarchiczne pole znaczeniowe nale¿y rozpocz¹æ od tarcz z polami dwudzielnymi. Z pomoc¹ takich herbów powstawa³ stosunkowo prosty przekaz, zawieraj¹cy z regu³y informacje o w³acicielu,
za³o¿ycielu i samym miecie. W dominuj¹cych na l¹sku herbach dwudzielnych w
s³up, w heraldycznym polu prawym widnia³ wizerunek po³uor³a dolno- lub górnol¹skiego, reprezentuj¹cy pocz¹tkowo Piastów, a po ich wymarciu przynale¿noæ terytorialn¹, natomiast w heraldycznym polu lewym  wizerunki symbolizuj¹ce mieszczañstwo (budowle, zajêcia, koció³ parafialny), a tak¿e prywatnych w³acicieli  rodziny
szlacheckie.
35
Pieczêæ Bytomia z dat¹ 1361 przedstawia³a w polu dwudzielnej w s³up tarczy wizerunki po³uor³a
l¹skiego i ryby (APZG, Miasto Zielona Góra, cech nieznany, sygn. 9 D), pieczêæ Kostrzyna nad Odr¹ na
dokumencie z 1401 r., natomiast  w polu dwudzielnej w s³up tarczy wizerunki po³uor³a brandenburskiego i ryby (BLP, P. Br., Rep. 37, Saschendorf U. 19).
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Zestawienie
HERBY MIAST L¥SKICH Z POLAMI DWUDZIELNYMI W S£UP

Bytom
Bytom Odrzañski
Dobrodzieñ
Krapkowice
Lenica
Lubliniec
Lwówek l¹ski
Olesno
Opole
Prusice
Racibórz
Skorogoszcz
Strupina
Strzelce Opolskie
cinawa
roda l¹ska
Toszek
Wodzis³aw l¹ski
Woniki
¯ory

Pobocznica prawa

Pobocznica lewa

górnik
po³uorze³ dolnol¹ski
po³uró¿a
po³uorze³ górnol¹ski
po³uorze³
po³uorze³ górnol¹ski
ukoronowany lew
po³uorze³ górnol¹ski
po³uorze³ górnol¹ski
po³uorze³ dolnol¹ski
po³uorze³ bia³y
po³uorze³ górnol¹ski
po³uorze³ dolnol¹ski
po³uorze³ górnol¹ski
po³uorze³ dolnol¹ski
krzew winoroli
klucz i gwiazda
po³uorze³ górnol¹ski
po³uko³a
po³uorze³ górnol¹ski

po³uorze³ górnol¹ski
ryba
po³uorze³ górnol¹ski
po³uko³a
rêka
piêæ gwiazd
orze³
po³uró¿a
po³ukrzy¿
rêka
po³uko³a
ga³¹zka dêbu
po³uzawiasa
ga³¹zka winoroli
mur obronny i wie¿a
po³uorze³ dolnol¹ski
po³uorze³ górnol¹ski
po³uró¿a
po³uorze³ górnol¹ski
miecz

Na podstawie zestawienia mo¿na stwierdziæ, ¿e w prawej pobocznicy pola umieszczano z regu³y wizerunki reprezentuj¹ce osobê lub urz¹d, stoj¹ce wy¿ej w hierarchii od osoby, której wizerunek lokowano w lewej pobocznicy. Wizerunek po³uor³a,
jako znak reprezentuj¹cy ksi¹¿¹t, widnieje we wszystkich wymienionych herbach w
prawej czêci pola (zgodnie z przyjêtymi zasadami blazonowania), uprzywilejowanej
i opisywanej w pierwszej kolejnoci. W czasach, gdy l¹skiem w³adali Piastowie,
orze³ l¹ski w herbie miasta symbolizowa³ ich w³adzê, póniej przynale¿noæ do l¹ska i w³adzê króla czeskiego, a tak¿e cesarza. Zmianê sytuacji w³asnociowej mo¿na
przeledziæ na przyk³adzie herbu Krapkowic. Na najstarszych pieczêciach i w herbie
w prawej czêci god³a widnia³ wizerunek po³uko³a, a w lewej po³uor³a. Do pocz. XVI
wieku oba wizerunki reprezentowa³y ksi¹¿¹t opolskich, natomiast w nastêpnym stuleciu, gdy miasto znalaz³o siê w rêkach prywatnych w³acicieli, po³uor³a umieszczono w pobocznicy prawej, jako znak reprezentuj¹cy jedno z terytoriów Korony Czeskiej, natomiast po³uko³a, uto¿samiane w tym czasie z god³em ówczesnych w³acicieli rodziny Redernów  w pobocznicy lewej36.
36
Najstarsza pieczêæ Krapkowic z XIV w., opublikowana i opisana przez D. Tomczyka (op. cit.,
s. 5960), pieczêæ miasta ze zmienionym wizerunkiem na dokumencie z 1674 r. (zob. APWr., Dokumenty miasta Wroc³awia), pieczêæ Krapkowic z 1674; natomiast w godle herbowym Woników, z po³uko³em
i or³em, znanym z XVII-wiecznej pieczêci, nie dokonano zamiany wizerunków, co by³o spowodowane,
jak siê wydaje, brakiem dostatecznej wiedzy heraldycznej ówczesnych w³adz miasta, które po wojnie
trzydziestoletniej popad³o w ruinê i by³o okrelane w XVIII w. jako osada targowa. Trudno zatem przypuszczaæ, aby w³adze zajmowa³y siê zmian¹ pieczêci, zw³aszcza ¿e po³uko³a reprezentuj¹ce pierwotnie
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Znaki w³adcy umiejscowiano w uprzywilejowanej czêci dwudzielnego pola tak¿e w god³ach nadanych przez panuj¹cych i w³acicieli. W godle wymienionego Lwówka l¹skiego w prawej czêci pola widnia³ ukoronowany lew na potrójnym wzgórzu,
reprezentuj¹cy w³adzê króla czeskiego i bêd¹cy jednoczenie obrazowym przedstawieniem nazwy (Löwenberg), natomiast w lewej czêci niespotykany wizerunek or³a
szachowanego czerwono-bia³o-czarnego  symboliczne przedstawienie po³o¿enia
miast w granicach ksiêstwa widnicko-jaworskiego37.
Ju¿ z czasów nowo¿ytnych pochodz¹ dwa herby, w których motyw or³a górnol¹skiego pe³ni³ funkcjê jedynie wyznacznika przynale¿noci terytorialnej, dlatego
te¿ jest umieszczony w mniej zaszczytnym miejscu pola. W trójdzielnym polu herbu
Tarnowskich Gór, nadanego w 1562 r. przez Jerzego Hohenzollerna, w pobocznicy
prawej znajduje siê wizerunek czarnego po³uor³a, znaku reprezentuj¹cego w³adzê
margrabiego, w czêci lewej dwudzielnej w pas: u góry z³ote skrzyd³o or³a górnol¹skiego  symbolizuj¹ce przynale¿noæ terytorialn¹ miasta  poni¿ej za, a wiêc w
najmniej zaszczytnym miejscu, kilof skrzy¿owany z m³otem  wizerunki reprezentuj¹ce mieszczan i ich g³ówne zajêcie. Natomiast w wizerunku napieczêtnym miejscowoci Pokój, pochodz¹cym z II po³. XVIII w., umieszczono w dwudzielnym polu w
czêci prawej  trzy czarne rogi jelenie, reprezentuj¹ce w³adzê ksiêcia wirttembersko-olenickiego, a w czêci lewej  po³uor³a górnol¹skiego, jako znak reprezentuj¹cy po³o¿enie terytorialne miasta. O ile w³aciciele miast z tytu³ami ksi¹¿êcymi, jak
pokaza³y opisane dwa herby, uwa¿ali swoje znaki z herbów rodzinnych za równe
b¹d lepsze od or³ów Piastów i umieszczali je w najbardziej zaszczytnych miejscach
tarcz, o tyle herby dawnych w³acicieli, nale¿¹cych do ni¿szej grupy szlachty, zajmowa³y z regu³y miejsca mniej zaszczytne. W dwudzielnym polu Wodzis³awia l¹skiego, w pobocznicy prawej widnieje po³uorze³ górnol¹ski, natomiast w lewej  po³uró¿a z god³a dawnych w³acicieli baronów Kinsbergów. Podobnie w godle dolnol¹skiej Strupiny, w którym obok or³a dolnol¹skiego widnia³y po³uzawiasa i rogacina,
czyli fragment herbu Odrow¹¿.
W dwudzielnych polach herbowych znalaz³a odbicie równie¿ tematyka religijna. Wizerunki reprezentuj¹ce symbolicznie wiêtych, czy ogólniej religiê, umieszczano w pobocznicy prawej, natomiast wyobra¿enia wieckie w lewej. Krzew winnej
latoroli w godle rody l¹skiej, widniej¹cy w prawej pobocznicy, symbolizowa³ Chryksiêcia opolskiego, z czasem zaczêto uto¿samiaæ z nazw¹ miasta, a tak¿e, jak podaje H. Saurma, z god³em hrabiów Gatschinów, dawnych w³acicieli miasta (zob. H. S a u r m a, op. cit., s. 299).
37
Widniej¹cy w z³otym polu szachowany orze³ nie by³, jak uwa¿ali autorzy opracowañ na temat
lwóweckiego herbu, tzw. or³em morawskim (zob. np. Z. J ê d r a s i a k, Herb Lwówka l¹skiego, Karkonosze, 2 (126), 1988), ten bowiem widnia³ w b³êkitnym polu i by³ szachowany jedynie czerwono-bia³o,
bez czerni, ewentualnie z³oto-czerwono, i w takich barwach nadany by³ ju¿ na pocz. XV w.  w 1416 r. 
przez króla czeskiego Wac³awa IV miastu S³awków, jako jeden z elementów god³a (zob. J. È a r e k,
Mìstské znaky v èeských zemích, Praha 1985, s. 349), autor poda³, i¿ orygina³ dokumentu Wac³awa przechowywany jest w archiwum w Vyskovie); barwy zarówno pola, jak i or³a, odpowiadaj¹ stosowanym w
skwadrowanym herbie widnicko-jaworskim z or³em dolnol¹skim w z³otym polu i czerwono-bia³¹ szachownic¹, a zatem widniej¹cy w z³otym polu orze³ otrzyma³ barwy do czarnej bia³¹ i czerwon¹. W ten
skrócony sposób, aby unikn¹æ dalszego podzia³u pola tarczy, przedstawiono znak ksiêstwa widnickojaworskiego.
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stusa38, natomiast po³uorze³ dolnol¹ski oznacza³ w³adzê ksi¹¿¹t, a tak¿e przynale¿noæ terytorialn¹ miasta39. Podobny uk³ad wizerunków reprezentuj¹cych wiêtych
patronów i w³adzê ksi¹¿¹t utrwalono w dwudzielnych polach Toszka  klucz w. Piotra i po³uorze³, oraz Dobrodzienia  po³uró¿a, symbol maryjny, i po³uorze³ górnol¹ski. Wyj¹tkiem w hierarchicznym przedstawianiu symboliki religijnej i w³adzy wieckiej jest herb Opola. Na najstarszej pieczêci widnia³ w prawej czêci wizerunek po³uor³a, a w lewej po³ukrzy¿a, chocia¿ w ci¹gu wieków zarysowa³a siê znaczna niestabilnoæ tego uk³adu40. Na najstarszej pieczêci herbowej z XVI w. wizerunek po³ukrzy¿a
znajdowa³ siê w prawej pobocznicy, a po³uorze³ w lewej, podobnie jak na wczeniejszej pieczêci wójtowsko-³awniczej z XIV w.41 Ju¿ sto lat póniej, na nastêpnej pieczêci
herbowej, obydwa wizerunki widnia³y ponownie w takim porz¹dku, jak na najstarszej pieczêci42. Owa zmiennoæ przedstawieñ wynika³a z ró¿nej interpretacji wizerunku krzy¿a. Pierwotnie, po³¹czony z po³uor³em, reprezentowa³ ksiêcia opolskiego
Kazimierza i jego udzia³ w wyprawie krzy¿owej. W ci¹gu wieków nast¹pi³a charakterystyczna dla herbów miejskich zmiana znaczeniowa. Zarówno w dzie³ach dawnych,
jak i wspó³czesnych, opisuj¹cych genezê wizerunku krucyfiksu, autorzy zgodnie
odwo³uj¹ siê do jego pochodzenia od kolegiaty w. Krzy¿a43. Gdy motyw po³ukrzy¿a
traktowano jako znak reprezentuj¹cy jedynie koció³ parafialny i wiernych, czyli
mieszczan, widnia³ w lewej pobocznicy, po znaku ksi¹¿êcym, podobnie jak w herbie
Wroc³awia z 1530 r., w którym wizerunek w. Jana Ewangelisty reprezentowa³ kaplicê ratuszow¹, a wiêc mieszczan, i znajdowa³ siê w najmniej zaszczytnym miejscu
skwadrowanej tarczy. Natomiast gdy po³ukrzy¿ uto¿samiano z symbolik¹ Chrystusa, to widnia³ w pobocznicy prawej, przed po³uor³em, tak jak na pieczêci opolskiej z
XVI w.
Wyj¹tkiem w sposobie ujmowania opisywanego pola znaczeniowego by³ równie¿
herb czy raczej pieczêæ ³awników Bytomia, w której w prawej pobocznicy widnia³o
wyobra¿enie górnika przy pracy, w lewej po³uorze³. Byæ mo¿e w ten sposób chciano
zaakcentowaæ w wizerunku napieczêtnym wyj¹tkow¹ pozycjê s¹dów gwareckich44.
Zob. rozdzia³ o symbolice religijnej.
Pieczêci¹ z takim wizerunkiem pos³ugiwa³y siê w³adze miasta ju¿ w XIII w. (zob. APWr., pieczêæ
rody l. na dok. z 1324, Zbiór dok. klaszt. cyst. w Lubi¹¿u, Rep. 91).
40
T³ok pieczêtny z XIII w. w zbiorach Archiwum Pañstwowego w Opolu; ju¿ na brakteatach bitych
w Opolu w XV w., po³ukrzy¿ widnia³ po prawej stronie, a po³uorze³ po lewej (zob. E. K o p i c k i, Ilustrowany skorowidz pieniêdzy polskich i z Polsk¹ zwi¹zanych, Warszawa 1995, Teksty, cz. II, s. 378, nr 8681).
41
Pieczêæ herbowa Opola na dokumencie z 1550 r. (APWr., Zbiór dok. kol. nyskiej, Rep. 102, Coll.
z. N. 1145); pieczêæ wójtowsko-³awnicza opublikowana przez D. Tomczyka (op. cit., s. 14).
42
Pieczêæ herbowa Opola na dokumencie z 1626 (APWr., Zbiór dok. klaszt. cyst. w Lubi¹¿u, Rep.
91, Leubus 836).
43
W 1024 r. biskup Klemens III podarowa³ kawa³ek krzy¿a wiêtego do miejscowej kaplicy [...]
mieszkañcy przyjêli krzy¿ obok polskiego or³a w swoim herbie, napisa³ o herbie Opola Zimermann,
przy czym za polskiego or³a uzna³ wizerunek or³a Piastów górnol¹skich (zob. F. A. Z i m m e r m a n n,
Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. III, Brieg 1784, s. 32; podobnie M. G u m o w s k i, Pieczêcie
l¹skie do koñca XIV wieku, [w:] Historia l¹ska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, Kraków
1936, s. 379, oraz D. T o m c z y k, op. cit., s. 12).
44
Pieczêæ ³awnicza Bytomia z XIV w. na dokumencie z 1506 r. (APWr., Zbiór dok. perg. klaszt.
premonst. w. Wincentego we Wroc³awiu, Rep. 67, Vinc. Br. 1582).
38
39
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Hierarchicznoæ przedstawieñ w god³ach herbowych, podobnie jak na l¹sku,
zachowano zarówno w znakach miast marchijskich, jak i zachodniopomorskich.
W dwudzielnych w s³up tarczach w pobocznicy prawej umieszczano wizerunki or³ów
brandenburskich, a w lewej reprezentuj¹ce mieszczan b¹d w³acicieli. Ten typ przekazu informacji o miecie wystêpuje w herbach Cedyni, Kostrzyna nad Odr¹ i Lipian, w których po³uorze³ brandenburski w pobocznicy prawej reprezentowa³ w³adzê margrabiów, a wyobra¿enia w lewej, kolejno: po³uko³a  lenników margrabiów,
rodzinê Jagowów, ryba i trzy gwiazdy  mieszczan45. Z pomoc¹ dwudzielnych pól
tarczy przedstawiano nie tylko wizerunki reprezentuj¹ce w³adzê w³adców wieckich,
ale tak¿e kocielnych; w godle Chociwla widnia³ w pobocznicy prawej pastora³ symbolizuj¹cy w³adzê biskupów kamieñskich, a w lewej po³uko³a z herbu wasali biskupich rodziny Wedlów46. Niew¹tpliwie, na wzór pieczêci i herbów miejskich ze znakami reprezentuj¹cymi w³adzê ksiêcia czy biskupa, podobne treci przekazywano w
god³ach miast prywatnych. W dwudzielnych polach w pobocznicy prawej Drawna i
Po³czyna widniej¹ wizerunki z gode³ herbowych dawnych w³acicieli rodzin Wedlów
i Manteufflów.
Pionowy, dwudzielny podzia³ pola tarczy herbowej odpowiada³ jednej z podstawowych opozycji binarnych, prawylewy, w której przedstawienia po prawej stronie
przedstawia³y kogo postawionego wy¿ej w hierarchii spo³ecznej ni¿ osoba lub urz¹d
przedstawiony po lewej stronie47. Takie rozmieszczenie wizerunków tworz¹cych
god³o, spotykane by³o tak¿e w herbach o polach nie podzielonych. W godle Legnicy
lew w prawej czêci pola  reprezentuj¹cy symbolicznie w³adzê króla, trzyma³ klucze umieszczone po jego lewej stronie  symbol parafii miejskiej. Dopiero poprzez
zastosowanie linii dziel¹cej, zgodnie z regu³ami heraldycznymi, nast¹pi³o formalne
przyporz¹dkowanie wizerunków kolejnym czêciom pola, odpowiadaj¹cym okrelonej hierarchii. Z XVIII w. pochodzi³y najstarsze na badanym terenie herby z tarczami
dwudzielnymi poziomo  w pas. W tym wariancie, tak jak w god³ach na tarczach
niepodzielonych, wizerunki z górnej czêci reprezentowa³y osobê stoj¹c¹ wy¿ej w
hierarchii. Dwa herby z tarczami dwudzielnymi w pas nadane przez Fryderyka Wielkiego miastom l¹skim  Nowej Soli (1743) i Kowarom (1747)  przedstawia³y w
górnej czêci wizerunki or³a pruskiego, reprezentuj¹cego w³adzê prusk¹ i przynale¿noæ nowo zdobytego l¹ska do pañstwa pruskiego, natomiast wizerunki w dolnej czêci pola  gospodarkê i nazwê miasta, ³ód  ¿eglugê odrzañsk¹ w Nowej Soli,
a m³otek i koñ  niemieck¹ nazwê Kowar (Schmiedeberg).
Herby miejskie z tarczami dwudzielnymi to najprostsze przyk³ady funkcjonowania hierarchicznego pola semantycznego, zgodnego w formie przedstawieniowej
z regu³ami herladyki. Istnia³y tak¿e herby z tarczami trój- i czwórdzielnymi, gdzie
wizerunki w kolejnych czêciach pola umieszczano zgodnie z ówczesn¹ hierarchi¹
spo³eczn¹.
45
Wizerunek po³uor³a i ryby widnia³ tak¿e w godle Morynia, w miejscu bramy, na pieczêci z I po³.
XVII w. (por. O. H u p p, op. cit., s. 88).
46
Pieczêæ Chociwla z XIV w. (APSz., Zbiór odcisków pieczêtnych, nr 320).
47
M. W a l l i s, op. cit., s. 1619.
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Rysunek
Warianty pól
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Pierwsz¹ grupê tworzy³y widniej¹ce na czwórdzielnych tarczach herby miast
l¹skich widnicy i ¯agania. W obu wymienionych herbach mimo czwórdzielnych
tarcz realizowano jedynie dwustopniowy uk³ad hierarchiczny. W czwórdzielnym polu
herbowym widnicy, jednej z dwóch wersji herbu miasta, nadanych do wyboru w
1452 r.48, w polach 1. i 4. widnia³a korona, w 2.  gryf, a 3.  dzik. Wizerunek korony
w prawej górnej czêci pola, a wiêc w najbardziej zaszczytnym miejscu, reprezentowa³ w³adzê królewsk¹ i równoczenie by³ znakiem wiadcz¹cym o udostojnieniu herbu
przez w³adcê. W drugiej w kolejnoci czêci pola umieszczono wizerunek reprezentuj¹cy w³adze miejskie, w trzecim polu wyobra¿enie z dawnej pieczêci ³awników, a w
czwartym powtórzono wizerunek korony, jako motyw uzupe³niaj¹cy kompozycjê
heraldyczn¹49. W czwórdzielnym polu tarczy herbowej ¯agania z 1602 r. uk³ad wizerunków by³ podobny: w czêci prawej górnej wizerunek lwa, a lewej górnej brama
miejska z inicja³em S; oba motywy powtórzono te¿ w dolnych polach: 3.  brama,
4.  lew. Wyobra¿enie ukoronowanego lwa z rozdwojonym ogonem reprezentowa³o
w³adzê Habsburgów jako królów czeskich i równoczenie opiekê nad miastem, zarówno bowiem w polu 1., jak i 4. lew skierowany by³ w stronê bramy50. Brama z
inicja³em S, przejêta z dawnej pieczêci miejskiej, reprezentowa³a w³adze miasta.
W obu opisanych herbach najwa¿niejsza czêæ przekazu hierarchicznego zosta³a zawarta w trzech i dwóch pierwszych polach, a wiêc reprezentuj¹cych kolejno
w³adzê królewsk¹ i miejsk¹. Pozosta³e elementy god³a uzupe³nia³y ca³oæ.
Z pocz¹tku XVI w. pochodzi³ najstarszy miejski herb z³o¿ony, w którego polu
znajdowa³a siê ma³a tarcza sercowa. Nadany w 1530 r. nowy herb Wroc³awia stanowi³ doskona³y wprost przyk³ad miejskiego znaku z³o¿onego, z tworz¹cymi go wizerunkami rozmieszczonymi zgodnie z ówczesn¹ hierarchi¹ wartoci. W centralnym
punkcie pola herbowego widnia³ wizerunek misy z g³ow¹ w. Jana Chrzciciela, pe³ni¹cy funkcjê tarczy sercowej, reprezentuj¹cy patrona miasta i biskupstwa, w polu
prawym górnym wizerunek lwa czeskiego  reprezentuj¹cy w³adzê króla i przynale¿noæ do Korony Czeskiej, w polu lewym górnym  wizerunek or³a dolnol¹skiego, wskazuj¹cy na po³o¿enie miasta, w polu prawym dolnym  inicja³ W, zgodnie z
informacj¹ zawart¹ w dokumencie herbowym symbolizuj¹cy legendarnego za³o¿yciela Wroc³awia  Wratislawa, w koñcu w polu dolnym lewym  g³owa w. Jana Ewangelisty, patrona kaplicy ratuszowej, a wiêc reprezentacja mieszczan51.
W 1536 r. zmieniono dotychczasowy dwudzielny w s³up herb Zgorzelca. Równie¿ to miasto uzyska³o od cesarza Karola V dokument herbowy z wizerunkiem nowego, z³o¿onego, czwórdzielnego herbu z tarcz¹ sercow¹. W centralnym miejscu
Zob. rozdzia³ o genezie herbu miejskiego, w czêci powiêconej dokumentom herbowym.
W drugiej wersji herbu, zaproponowanej przez W³adys³awa Pogrobowca, widnia³y dwie tarcze z
gryfem i dzikiem, przykryte koron¹; taka kompozycja heraldyczna stanowi³a równie¿ typ pola znaczeniowego góradó³, w którym ponad znakami reprezentuj¹cymi miasto umieszczono znak reprezentuj¹cy w³adcê.
50
Dla zachowania symbolicznego znaczenia w polu 1. wizerunek lwa zwrócony by³ nietypowo w
lewo, a wiêc w stronê pola 2. z bram¹.
51
Opis herbu w dokumencie herbowym Ferdynanda (APWr., Wroc³aw 1530) oraz w cesarskim
potwierdzeniu Karola V z tego samego roku (zob. SRS, s. 912).
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zosta³a umieszczona tarcza Domu Austriackiego, w polu czerwonym  srebrny
(bia³y) pas, na tarczy korona cesarska52. W polu górnym prawym (1.) orze³ cesarski,
obok w górnym lewym czeski lew (2.)  wyobra¿enia reprezentuj¹ce w³adzê cesarza
i przynale¿noæ miasta do Korony Czeskiej. W dolnych polach powtórzono wizerunki or³a (4.) i lwa (3.).
Oceniaj¹c uk³ad wizerunków w polach hierarchicznych mo¿na stwierdziæ, i¿
wizerunki w miejscach najbardziej zaszczytnych reprezentowa³y wiêtych, o ile postaci b¹d atrybuty funkcjonowa³y wy³¹cznie jako reprezentuj¹ce ich znaki, a nie
symbolizowa³y, tak jak w przypadku Wroc³awia, kaplicy czy szerzej organizacji kocielnej. W drugiej kolejnoci, po znakach o treci religijnej, umieszczano god³a reprezentuj¹ce w³adzê cesarza lub króla, nastêpnie ksi¹¿¹t lub prywatnych w³acicieli,
w koñcu za w³adze miejskie i mieszczan, tak jak w opisanym godle Wroc³awia z
1530 r. Je¿eli w godle herbowym nie wystêpowa³ znak, reprezentuj¹cy wiêtych patronów, to w miejscu najbardziej zaszczytnym znajdowa³ siê wizerunek reprezentuj¹cy w³adcê  cesarza (Zgorzelec 1433 i 1536), króla Czech (widnica 1452, ¯agañ
1602), ksiêcia l¹skiego lub margrabiego brandenburskiego (np. cinawa, Opole na
l¹sku, Kostrzyn i Cedynia w Marchii). W ostatniej kolejnoci najbardziej zaszczytne miejsca przeznaczano wizerunkom reprezentuj¹cym prywatnych w³acicieli miast
(Drawno i Po³czyn).
W latach dwudziestych XVII w. na monetach bitych w mennicy g³ogowskiej
zosta³ umieszczony wielopolowy herb miasta. Uk³ad wizerunków w polu czwórdzielnej w krzy¿ tarczy i jej kszta³t wskazywa³y, i¿ przy opracowywaniu tego herbu wzorowano siê na herbie g³ównego miasta l¹skiego  Wroc³awia. Na monetach 3- i 24krajcarowych z XVII w. znajdowa³y siê tarcze herbowe z trzema ró¿nymi wariantami
rozmieszczenia wizerunków tworz¹cych god³o, co mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e w tym
czasie nowy herb miasta dopiero siê kszta³towa³, aby ostateczn¹ postaæ uzyskaæ w
XVIII w.53 Ustalony na monecie 24-krajcarowej wizerunek na czwórdzielnej w krzy¿
tarczy, z polem o uk³adzie hierarchicznym, przedstawia³ w najbardziej zaszczytnym
miejscu tarczy, polu prawym górnym, Madonnê z Dzieci¹tkiem  patronkê kolegiaty, w polu lewym górnym or³a dolnol¹skiego  jako znak przynale¿noci terytorialnej, w polu dolnym prawym g³owê byka  herb ówczesnego królewskiego starosty w
ksiêstwie g³ogowskim Hansa von Loosa i w koñcu lewym dolnym kruka  herb Korwin, nadany miastu w 1490 r. przez króla Wêgier Macieja Korwina. Umieszczenie w
mniej zaszczytnym polu herbu królewskiego wynika³o, po pierwsze, z faktu, i¿ funkcjonowa³ on jako znak reprezentuj¹cy w³adzê jego syna Jana jako ksiêcia l¹skiego,
a po drugie, z chêci zaakcentowania swojej pozycji przez wspó³twórcê nowego znaku miejskiego Hansa von Loosa. O ile opisany uk³ad wizerunków mo¿na uznaæ za
typ hierarchicznego pola znaczeniowego, to w wyniku umieszczenia tarczy sercowej
Fragment z opisem herbu z dokumentu cesarskiego podajemy za Huppem (op. cit., s. 152).
Na 3-krajcarówkach w kolejnych czêciach tarczy widnia³y: w polu 1. orze³ dolnol¹ski, 2. g³owa
byka, 3. kruk na ga³¹zce (Korwin), 4. wielka litera G  lub odwrotnie w polu 3. litera G, a 4. Korwin,
natomiast na 24-krajcarówkach w polu 1. Madonna, 2. orze³ dolnol¹ski, 3. g³owa byka i 4. herb Korwin
(zob. F. F r i e d e n s b u r g, Schlesiens neuere Münzgeschichte, CDS, Bd. XIX, Breslau 1904, s. 222224,
oraz E. K o p i c k i, Ilustrowany skorowidz pieniêdzy polskich..., Tablice, cz. II, s. 110, nr 8625, 8626 i 8628).
52
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z inicja³em G pole owo straci³o pierwotn¹ semantykê. Tarcza z liter¹ G, widniej¹ca w najbardziej zaszczytnej czêci pola, mia³a, jak siê wydaje, zaakcentowaæ znaczenie miasta, ale równoczenie wbrew regu³om, stosowanym wczeniej w god³ach innych miast, a zw³aszcza Wroc³awia, stanowi³a przekaz, w myl którego zarówno wizerunki o treci religijnej, jak i reprezentuj¹ce w³adców i urzêdnika cesarskiego,
nabra³y podrzêdnego znaczenia54. Przyjêcie herbu z tarcz¹ sercow¹ wiadczy o tym,
¿e dawne, wywodz¹ce siê jeszcze ze redniowiecza, kryterium hierarchicznego rozmieszczania wizerunków w godle nie jest znane twórcom tych herbów. Podobne
zjawisko odchodzenia od dawnych zwyczajów widoczne by³o w niektórych herbach
nadanych czy ustalonych w XIX w. i póniejszych, nawet tych, które zgodnie z obowi¹zuj¹cym w pañstwie pruskim prawem by³y akceptowane przez berliñski Urz¹d
Heraldyczny. Herb nadany Królewskiej Hucie w 1868 r. przedstawia³, na tarczy w
polu dwudzielnym w s³up, w pobocznicy prawej po³uor³a dolnol¹skiego, a w lewej
inicja³ imienia króla Wilhelma I, nakryty koron¹55.

Pole chronologiczne
W herbach miejskich, ukszta³towanych na wzór z³o¿onych herbów szlacheckich,
wizerunki w kolejnych czêciach pola nie tworzy³y swoistego wywodu genealogicznego, lecz symbolizowa³y historiê miasta. Wyobra¿enia, obejmuj¹ce ów obraz z historii miasta, prezentowa³y najczêciej god³a herbowe kolejnych w³acicieli albo
inne motywy zwi¹zane z jego dziejami (najstarsze budowle, najstarsze zajêcia mieszkañców itp.). Wymienione wyobra¿enia rozmieszczano w kolejnych polach chronologicznie, tzn. w najbardziej zaszczytnych miejscach tarcz herbowych te, które
reprezentowa³y najstarsze motywy zwi¹zane z miastem, a w nastêpnych póniejsze.
Pola znaczeniowe ich gode³ mo¿na zinterpretowaæ nastêpuj¹co: im w bardziej zaszczytnym miejscu tarczy znajdowa³ siê wizerunek, tym starszy motyw zwi¹zany z
histori¹ miasta reprezentowa³.
Najstarsze herby z³o¿one, których god³a tworzy³y chronologiczne pola znaczeniowe, pochodzi³y dopiero z koñca XVI i g³ównie z XVII w. Sporód herbów z badanego obszaru pole takie wyodrêbniæ mo¿na w herbie ¯ar z po³. XVII w., umieszczonym po raz pierwszy na pieczêci miejskiej z 165356. Na tarczy w polu czwórdzielnym
w krzy¿ z tarcz¹ sercow¹ rozmieszczono w uk³adzie chronologicznym god³a herbowe kolejnych w³acicieli miasta. W polu tarczy sercowej literê  W reprezentuj¹c¹
króla Czech Wac³awa, w polu 1.  wizerunek jelenia, god³o herbowe rodziny Pac54
Zgodnie z przyjêt¹ interpretacj¹ hierarchicznego pola znaczeniowego najbardziej poprawna by³a
wersja herbu G³ogowa z monety 3-krajcarowej, w której wielk¹ literê G umieszczono w polu 4. (lewym
dolnym).
55
Zob. M. K a g a n i e c, Herby i pieczêcie miast górnol¹skich, Katowice 1992, t. I, z. 1, s. 16.
56
Pieczêæ ¯ar z 1653 r. (APZG, pieczêæ luna, b. sygn.) by³a najstarsz¹ pieczêci¹ herbow¹ miasta,
w XVIII w., z nieznanych przyczyn, jako herb miasta zaczêto przedstawiaæ na tarczy w b³êkitnym polu
litery S i W (zob. J. G. L e o p o l d t, Nutzliche und auf die Erfahrung gegründete Einleitung zu der
Landwirtschaft, Fünf Theil, Sorau 1750, miedzioryt po stronie tytu³owej).
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ków, posiadaczy miasta w XIV w., w polu 2.  róg jeleni, herb Bibersteinów, panów
miasta od 1345 do 1551 r., w polach 3. i 4.  god³a herbowe Promnitzów, w³acicieli
miasta do 1765 r.
Herby o takim uk³adzie gode³ nie nale¿a³y do rzadkoci w Czechach i krajach
niemieckich, natomiast nie spotyka siê ich w miastach dawnej Rzeczypospolitej.
Miasta czeskie uzyskiwa³y herby, w których god³ach, od schy³ku XVI w., rozmieszczano chronologicznie wizerunki, reprezentuj¹ce kolejnych dawnych w³acicieli czy wyobra¿enia, zwi¹zane z dziejami miejscowoci. Herby o takim uk³adzie
gode³ posiada³y m. in. miasta Fulnek (1638) i Slavonice (1651)57.
Pole znaczeniowe w uk³adzie chronologicznym mog³o tak¿e funkcjonowaæ w
drugim wariancie, nie wystêpuj¹cym jednak w ¿adnym godle miasta l¹skiego, nowomarchijskiego czy zachodniopomorskiego. Oto bowiem tworzone by³y herby, w
których wizerunki, reprezentuj¹ce kolejnych w³acicieli, uk³adano chronologicznie,
ale w odwrotnym porz¹dku od opisanego wczeniej. W najbardziej zaszczytnej czêci pola znajdowa³ siê wizerunek, przejêty z herbu w³aciciela, w którego czasach
zmieniano god³o miejskie, natomiast w pozosta³ych polach  god³a wczeniejszych
posiadaczy. Do takich gode³ mo¿na zaliczyæ na badanym obszarze herb Tarnowskich
Gór, w którym w najbardziej zaszczytnym miejscu widnia³ wizerunek czarnego po³uor³a, reprezentuj¹cy margrabiego brandenburskiego, ówczesnego w³aciciela.
Oprócz po³uor³a umieszczono tak¿e wizerunki z wczeniejszego znaku (z³ote orle
skrzyd³o i m³otek z kilofem) i przesuniêto je na dalsze, mniej zaszczytne miejsca
pola tarczy58. Takie god³a posiada³o wiele miast czeskich. Typowym przyk³adem funkcjonowania takiego wariantu pola chronologicznego by³y god³a herbowe miast
Pøibislav (1631) i dar nad Sazavou (1607)59. Do tego typu gode³ herbowych mo¿na
zaliczyæ tak¿e herb Leszna, ukszta³towany w takiej postaci dopiero w XVIII w.60 Nie
by³o to jednak zjawisko typowe dla polskiej heraldyki miejskiej, na któr¹ oddzia³ywa³
raczej wp³yw polskiego obyczaju spotykanego w herbach szlacheckich, tzn. umieszczanie obok siebie kilku wizerunków gode³ z herbów dawnych w³acicieli w nie
podzielonych polach tarcz herbowych61.
57

Zob. J. È a r e k, op. cit., s. 133134 i 349350.
APKat., Tarnowskie Góry 1562.
59
W god³ach obu miast do wczeniejszych wizerunków zosta³y dodane i umieszczone w najbardziej zaszczytnych miejscach pola tarczy herby ówczesnych w³acicieli  w przypadku Pøibislavia dotychczasowe dwudzielne w s³up pole z herbami panów z Lichtenburga i Seidlitzów w 1631 r. przekszta³cono w trójdzielne i w dodanym w g³owicy herbu trzecim polu znalaz³ siê herb ówczesnego w³aciciela
Franciszka Ditrichsteina (zob. J. È a r e k, op. cit., s. 326327).
60
Najstarszy, XVI-wieczny, herb Leszna przedstawia³, na tarczy w dwudzielnym w s³up polu, w
pobocznicy prawej po³u³eb bawoli  z herbu Rafa³a Leszczyñskiego, a w lewej topór  herb matki za³o¿yciela, z domu Têczyñskiej herbu Topór. W 1738 r. do dotychczasowego god³a dodano tarczê sercow¹ z
uszczerbionym herbem Sulima, reprezentuj¹c¹ ówczesnego w³aciciela miasta Aleksandra Su³kowskiego (zob. tak¿e A. P i w o ñ, O herbie Leszna, Leszno 1980).
61
Niew¹tpliwie na wzór polskich herbów miejskich ukszta³towano herb niewielkiego miasta l¹skiego  S³awy, po³o¿onego tu¿ przy dawnej granicy Rzeczypospolitej ze l¹skiem, przedstawiaj¹cy w
niepodzielonym polu, oprócz murów miejskich, god³a z herbów kolejnych w³acicieli (zob. pieczêæ S³awy na dokumencie z 1741 r., APP, Cech piekarzy w miglu, sygn. A1114).
58
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Pola znaczeniowe zgodne z regu³ami heraldycznymi, w odró¿nieniu od pól z
wzorcami przedstawieniowym przejêtymi ze sztuk plastycznych, rzadko wystêpowa³y w kilku wariantach w polu jednej tarczy. Do tych sporadycznych przyk³adów
nale¿a³y herby, w których wizerunki w uk³adzie hierarchicznym pokrywa³y siê z
chronologicznym. Dzia³o siê tak, gdy pierwszym w³acicielem by³ np. ksi¹¿ê l¹ski i
jego god³o umieszczono w najbardziej zaszczytnym miejscu pola, a w nastêpnych
god³a kolejnych w³acicieli prywatnych.
Na odrêbne omówienie zas³uguje herb Gliwic, nadany w 1629 r. W jego polu
po³¹czono bowiem wizerunki tworz¹ce pole znaczeniowe zwi¹zane ze sztukami plastycznymi oraz regu³ami heraldycznymi62. £¹czenie w jednym godle herbowym
motywów z dawnych pieczêci czy herbów z nowymi wystêpowa³o zarówno w Czechach, jak i innych krajach cesarstwa. Na tarczy gliwickiego herbu w polu dwudzielnym w s³up widnia³y dwa po³uor³y: w pobocznicy prawej cesarski, w lewej górnol¹ski, a wiêc funkcjonowa³ tutaj model hierarchiczny pola znaczeniowego zgodny z
regu³ami heraldycznymi. Na linii dziel¹cej pole tarczy umieszczono wyobra¿enie
bramy miejskiej z inicja³em F II, nad bram¹ Madonnê z Dzieci¹tkiem. By³ to zatem
wariant pola góradó³, w którym wyobra¿enie postaci wiêtej ulokowano wy¿ej ni¿
znak reprezentuj¹cy mieszczan. Wizerunek Madonny bowiem, widniej¹cy w g³owicy tarczy, znalaz³ siê wy¿ej nie tylko od wie¿y, ale tak¿e ponad g³owami or³ów, reprezentuj¹cych w³adzê cesarsk¹ i ksiêstwo. Natomiast wyobra¿enia po³uor³ów by³y z
kolei wiêksze ni¿ bramy miejskiej. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w godle Gliwic wystêpowa³a hierarchicznoæ przedstawieñ wynikaj¹ca z ówczesnego systemu wartoci, zrealizowana poprzez przejêcie schematów ze redniowiecznej pieczêci i dodanie nowych.
God³o herbu miejskiego konstruowano jako okrelony komunikat, z myl¹ o
przekazaniu najbardziej istotnych informacji o miecie. Rozmieszczenie poszczególnych wizerunków w polu herbowym zale¿a³o od tego, jakie treci chcieli wyeksponowaæ twórcy. Dziêki analizie herbu jako pola semantycznego mo¿na wyjaniæ i niejednokrotnie skorygowaæ wiele znaczeñ tych wizerunków, które z czasem sta³y siê
niezrozumia³e albo s¹ niew³aciwie interpretowane.
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APGl., Gliwice 1629.

Zakoñczenie

N

iezwykle z³o¿one dzieje polityczne badanych ziem znalaz³y równie¿ odzwierciedlenie w heraldyce miejskiej. Mo¿na nawet pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e im
bardziej zró¿nicowane by³y dzieje i przynale¿noæ pañstwowa poszczególnych obszarów, tym silniejsze odbicie znalaz³y w treci herbów. Bogactwo tematyki herbów
miast l¹skich, w których zosta³y utrwalone zarówno lady panowania Piastów, królów
czeskich, wêgierskich, jak i pruskich, obrazowa³o kolejne etapy przemian politycznych i kulturowych dokonuj¹cych siê na tym obszarze. Symbolika herbów miast
zachodniopomorskich przede wszystkim reprezentuje poszczególnych ksi¹¿¹t pomorskich, wp³ywy brandenburskie, szwedzkie i póniej pruskie. Natomiast herby
miast Ziemi Lubuskiej, powsta³e ju¿ w okresie panowania margrabiów brandenburskich, cechowa³a wyj¹tkowa stabilnoæ i dominacja motywów reprezentuj¹cych w³adzê margrabiego, a zmiany przynios³o dopiero utworzenie królestwa pruskiego.

Pieczêæ jako g³ówny wzorzec herbu miasta
Najwa¿niejszym wzorcem przedstawieniowym w procesie kszta³towania siê herbów
by³y pieczêcie miast. O ile pod wzglêdem formalnym herb miejski by³ odwzorowaniem herbu rycerskiego, równie¿ w zakresie funkcji jako znaku bojowego i w³asnociowego, o tyle w sferze motywów symbolicznych ród³o inspiracji stanowi³y wizerunki napieczêtne. W ponad 90% god³a herbów utworzono na podstawie pieczêci
ogólnomiejskich. Najstarsze pieczêcie herbowe pochodzi³y z XIII w., widnia³y jednak na nich przede wszystkim herby w³acicieli i za³o¿ycieli miast, które dopiero z
czasem, niekiedy po wielu latach, zosta³y przyjête jako znaki miejskie. W XIII i XIV w.
pieczêcie herbowe, których god³a zawiera³y motywy o tematyce miejskiej, wystêpowa³y sporadycznie (Ziêbice, Bytom Odrzañski, Kluczbork i Kostrzyn n. Odr¹).
W zwi¹zku z tym genezy herbu miejskiego w ¿adnym wypadku nie nale¿y wi¹zaæ z
XIII-wieczn¹ akcj¹ lokacyjn¹. Upowszechnienie siê herbu miejskiego, odzwierciedlone w pojawieniu siê pieczêci herbowej, nast¹pi³o na l¹sku, Ziemi Lubuskiej i
Pomorzu Zachodnim dopiero w XVI i XVII w. Z tego okresu pochodzi najwiêksza
liczba pieczêci herbowych. Na l¹sku w XVI w. wyrany by³ wp³yw wzorca herbu z
dokumentu herbowego, nadanego Wroc³awiowi w 1530 r.
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Pomimo i¿ w XVII w. w³adze miejskie doæ powszechnie pos³ugiwa³y siê herbami, znanych jest wiele lokowanych miast prywatnych z tego okresu, które na nowo
sprawionych pieczêciach nie umieci³y wizerunków w polach tarcz herbowych. Wizerunki te nale¿y jednak uznaæ za przedstawienia herbów miejskich, podobnie jak w
innych miastach, nie posiadaj¹cych pieczêci herbowych. Pocz¹wszy od schy³ku XVI
wieku nowe pieczêcie, sporz¹dzane przez w³adze miast, nale¿a³o uznaæ za przedstawienia herbów miejskich, bowiem przyjête wizerunki widnia³y wielokrotnie na innych ni¿ pieczêcie zabytkach z tego okresu, a tak¿e autorzy map i opisów miast  od
czasów Helwiga, poprzez Schikfussa, a¿ po Zimmermanna i Brüggemanna  uznawali je za herby.

Rola dokumentów herbowych
Trwa³ym elementem obyczaju heraldycznego na l¹sku by³y nadania herbów miejskich na mocy specjalnych dokumentów, wystawianych przez w³adców, pocz¹tkowo, w pierwszej po³owie XV w., jedynie przez cesarza i króla, póniej, od schy³ku XV
wieku  tak¿e przez ksi¹¿¹t l¹skich. Dokumenty, na mocy których miasta uzyskiwa³y herby, mo¿na podzieliæ na trzy zasadnicze grupy.
Pierwsza, kiedy na probê w³aciciela, rady miejskiej czy z inicjatywy panuj¹cego nadawano nowy herb miejski, gdy¿ pomimo zastrze¿eñ w niektórych dokumentach, i¿ herb zosta³ jedynie udostojniony, de facto tworzono nowy znak miejski.
Druga, kiedy herb by³ nadawany miastom wraz z dokumentami lokacyjnymi.
Trzecia, kiedy nadawano now¹ pieczêæ, ale jednoczenie w dokumencie podawano opis barw.
Niektóre z dokumentów zatwierdza³ cesarz, chocia¿ nie sta³o siê to regu³¹. Zatwierdza³ on nadany herb albo odwo³uj¹c siê do wczeniejszego dokumentu królewskiego, jak w wypadku Wroc³awia 1530 r., albo nie wspomina³ o nim, a tekst cesarskiego dokumentu stanowi³ jakby ponowne nadanie, jak w wypadku Lwówka l¹skiego w 1501 r. Dokumenty herbowe by³y wystawiane, pocz¹wszy od 1433 r., zarówno przez w³adców Czech, gdy ziemie l¹skie wchodzi³y w sk³ad Korony Czeskiej, jak i po 1740 r.  przez królów pruskich.
Oficjalne nadanie herbu przez w³adcê podnosi³o presti¿ miast, dlatego te¿ ich
w³adze zabiega³y o takie nadania, a w niektórych, jak wiadczy przyk³ad Jeleniej
Góry, fa³szowa³y dokumenty. Kolorowe wizerunki herbów, widniej¹ce w dokumentach, stanowi³y wzorce zarówno sposobów ich przedstawiania, jak i barw herbowych.
Oddzia³ywanie tych wzorców widoczne jest w wielu herbach miast l¹skich, które
nie uzyska³y nadania.
Dokumenty herbowe s¹ cennym ród³em dotycz¹cym dziejów funkcjonowania
herbu, bowiem wystawca na ogó³ wskazywa³ najwa¿niejsze miejsca i obiekty, na
których móg³ widnieæ herb miasta. Informacje te dotycz¹ce miejsc umieszczania
herbu mo¿na by³o wykorzystaæ w badaniach herbów innych miast.
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Heraldyczna symbolika miejskoci
Wizerunki rozmaitych budowli miejskich, pocz¹wszy od pojedynczego muru obronnego czy wie¿y, a skoñczywszy na rozbudowanych kompozycjach architektonicznych, nale¿a³y do najczêciej stosowanych motywów najpierw w wizerunkach napieczêtnych, a nastêpnie w god³ach herbowych. W sferze znaczenia symbolicznego
wizerunki budowli reprezentowa³y obraz miasta, jednak nie konkretnego, ale zbli¿onego do idealnego, biblijnego Nowego Jeruzalem. Nie mo¿na te¿ doszukiwaæ siê w
wizerunkach budowli podobieñstw do konkretnych obiektów istniej¹cych w miastach. Bardzo czêsto dopiero w XIX i w XX w. miejscowi plastycy starali siê upodobniæ wizerunki budowli w god³ach do realnie istniej¹cych obiektów.
Wyobra¿enia architektury miejskiej symbolizowa³y równie¿ obowi¹zuj¹cy w
miecie, odrêbny od wiejskiego, system prawny. Informacje, dotycz¹ce sytuacji prawno-w³asnociowej, przekazywa³y wizerunki umieszczane w god³ach miejskich, najczêciej w miejscu bramy wjazdowej. Mówi³y one zarówno o za³o¿ycielach i w³acicielach (umieszczenie ich herbów), jak i o obowi¹zuj¹cych ograniczeniach podatkowych (skos w bramie Zielonej Góry symbolizuj¹cy akcyzê). Do jakiego stopnia wyobra¿enia budowli miejskich uto¿samiane by³y jako zewnêtrzny, symboliczny znak
miejskiego statusu, wiadcz¹ god³a tych niewielkich z regu³y miast, w rzeczywistoci nie posiadaj¹cych ¿adnych umocnieñ, wie¿ czy murów, w których herbach pomimo to wyobra¿enia takie umieszczano.
Barwy wizerunków architektury miejskiej ogranicza³y siê w zasadzie do dwóch:
srebrnej (bia³ej) i czerwieni. Srebrn¹ czy w zasadzie bia³¹ barwê stosowano wzoruj¹c siê na wczeniejszych wyobra¿eniach, widniej¹cych w god³ach miast po³udniowo-zachodniej Europy. Natomiast barwa czerwona stanowi³a przede wszystkim ikoniczn¹ reprezentacjê rzeczywistego koloru miejskich umocnieñ, istniej¹cych w dawnych miastach l¹skich czy pomorskich. Pewnych analogii w stosowaniu czerwonej
barwy w god³ach herbowych i pieczêciach mo¿na doszukaæ siê w herbach tych miast,
które posiada³y przywileje czerwonego wosku.
Symbolika miejskoci by³a realizowana równie¿ poprzez wizerunki budowli
umieszczanych w klejnotach herbów. W XIX w. upowszechni³a siê  niew¹tpliwie
pod wp³ywem heraldyki francuskiej doby napoleoñskiej  korona murowa umieszczana na tarczach, przy czym liczba wie¿ na koronie muru nie by³a uzale¿niona od wielkoci miasta. Na licznych tarczach herbowych niewielkich miast znajdowa³y siê korony z piêcioma wie¿ami, przys³uguj¹ce jedynie najwiêkszym miastom.

Symbolika w³asnoci i przynale¿noci
Najbardziej spektakularnym znakiem w godle, reprezentuj¹cym w³aciciela, by³ oczywicie jego herb. W god³ach najstarszych herbów widniej¹cych na pieczêciach herbowych znajduj¹ siê znaki za³o¿ycieli i w³acicieli. By³y to zarówno ich herby, jaki i
atrybuty w³adzy, np. biskupiej. Podobnie jak na pieczêciach miast ksi¹¿êcych, w
miastach prywatnych na niektórych wizerunkach przedstawiano jedynie god³a b¹d
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ca³e herby w³acicieli. W ten sposób herb rycerskich stawa³ siê znakiem reprezentuj¹cym ca³e miasto. Podobnie jak dla miast bêd¹cych w³asnoci¹ panuj¹cych wzorcami ikonograficznymi by³y ich pieczêcie herbowe, tak samo dla miast prywatnych 
pieczêcie osobiste rycerzy.
Herby w³adców w god³ach herbowych, funkcjonuj¹ce pocz¹tkowo jako symboliczne przedstawienie ich w³adzy nad miastem, z czasem  po wymarciu kolejnych
dynastii  sta³y siê znakami informuj¹cymi o przynale¿noci terytorialnej. Proces
ten widoczny by³ na ca³ym badanym obszarze. Na l¹sku takiemu przekszta³ceniu
podlega³y herby Piastów l¹skich. Na Ziemi Lubuskiej  herby margrabiów z dynastii askañskiej, a na Pomorzu herby Gryfitów.
W herbach miejskich znalaz³a odzwierciedlenie tak¿e zmiana przynale¿noci
pañstwowej przez umieszczanie w god³ach wizerunków pochodz¹cych z herbów
pañstwowych.

Motywy religijne w herbach miejskich
W god³ach herbowych umieszczano wizerunki postaci wiêtych b¹d przypisanych
im atrybutów, które reprezentowa³y najczêciej patrona najstarszego kocio³a parafialnego w miecie, a tak¿e patronów biskupstwa lub klasztoru, do których nale¿a³y
miasta, w koñcu  patronów prywatnych w³acicieli.
Przegl¹d wizerunków wykaza³, i¿ symbolika religijna, realizowana z pomoc¹
wizerunków wiêtych i ich atrybutów, by³a istotn¹ czêci¹ ogólnej symboliki gode³
miejskich. Reformacja i wprowadzenie nowej religii spowodowa³y, i¿ niektóre wizerunki wiêtych sta³y siê z czasem niezrozumia³e i przekszta³ci³y siê w postaci wieckie. Dopiero u schy³ku XIX i na pocz¹tku XX w. niektóre z herbów miast zachodniopomorskich odzyska³y pierwotny wygl¹d dziêki przywróceniu wizerunków postaci
wiêtych (Kamieñ Pomorski i Banie). W herbach miast l¹skich, w których symbolika religijna by³a szczególnie bogato reprezentowana, w czasach rozwoju protestantyzmu a¿ do wojny trzydziestoletniej nie tylko nie zosta³a ona ograniczona, ale wizerunki wiêtych pojawia³y siê w god³ach nadanych miastom przez w³adców protestanckich. W herbach nadanych w czasie wojny trzydziestoletniej wizerunki o tematyce religijnej symbolizowa³y tak¿e katolicki, a zatem procesarski, charakter miasta.
W II po³. XVII i w XVIII w. nie nast¹pi³y radykalne zmiany w typach przedstawieñ
wizerunków religijnych. Natomiast po zajêciu l¹ska przez Fryderyka II w nowo
nadanych herbach nie pojawi³y siê wizerunki o treci religijnej, w odró¿nieniu od
wczeniejszych nadañ.
Wzorce przedstawieniowe tej kategorii, podobnie jak innych wizerunków gode³, czerpano z pieczêci miejskich. Pewn¹ rolê, zw³aszcza gdy idzie o stosowanie
barw, odgrywa³y malowid³a o treci religijnej widniej¹ce w kocio³ach miejskich.
Barwy wizerunków religijnych gode³ miejskich nie odbiega³y zatem od swoistego
kanonu przedstawieniowego spotykanego w malarstwie. Szczególnie widoczne by³o
to w postaciach najbardziej popularnych wiêtych  Najwiêtszej Marii Panny, w.
Jerzego czy Jan Chrzciciela.
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Wizerunki postaci anio³ów, czy samej uskrzydlonej g³ówki, funkcjonowa³y w
god³ach, po pierwsze, jako trzymacze herbowe (ca³e postaci), po drugie, jako motyw umieszczany ponad murami czy innymi budowlami (uskrzydlone g³ówki anio³ów)  w obu przypadkach symbolizuj¹c opiekê bosk¹ nad miastem.

Symbolika krajobrazu naturalnego
i gospodarczego w god³ach herbowych
Po³o¿enie naturalne miasta cile siê wi¹za³o z charakterem gospodarki miejskiej.
Z regu³y zatem wizerunki, reprezentuj¹ce w god³ach g³ówne zajêcia mieszkañców,
symbolizowa³y tak¿e specyficzne cechy krajobrazu naturalnego.
Przedstawianie wyobra¿eñ, charakteryzuj¹cych po³o¿enie naturalne, zale¿a³o
od umiejscowienia geograficznego miast na badanym terenie. W zachodniopomorskich god³ach najczêciej napotykamy wizerunki reprezentuj¹ce po³o¿enie nad wod¹,
i to zarówno nad rzek¹, jeziorem, jak i morzem. W herbach nowomarchijskich dominuj¹cym typem by³y wyobra¿enia zwi¹zane z po³o¿eniem wród lasów i pól, rzadziej
nad wod¹. Na l¹sku, gdzie wystêpowa³y w god³ach zarówno wizerunki wody, jak i
lasów, za specyficzne dla regionu uznaæ nale¿y przedstawienia gór i wzgórz.
Usytuowanie miasta nad rzek¹, jeziorem czy morzem odzwierciedla³y w god³ach
herbowych ikoniczne przedstawienia wody. Wizerunki pofalowanego lustra wody w
podstawie tarczy reprezentowa³y zarówno rzeki, jeziora, jak i morze. Po³o¿enie miasta nad rzek¹, czy ogólnie nad wod¹, przedstawiano w god³ach równie¿ w sposób
symboliczny, poprzez znaki reprezentuj¹ce przedmioty odnosz¹ce siê do zajêæ mieszkañców  statki, kotwice czy zwierzêta, czy zwierzêta  ryby, ptaki wodne, a zatem
wiat fauny i flory  które równoczenie informowa³y o zwi¹zkach miast ze rodowiskiem wodnym.
Wizerunek wzgórza b¹d góry najczêciej by³ elementem god³a z obrazowym
przedstawieniem nazwy miasta, dlatego takie wyobra¿enia widnia³y w herbach m.in.
Jeleniej Góry i Ziêbic (Münsterberg). Góry i wzniesienia to tak¿e wyobra¿enia cile zwi¹zane z górnictwem. W herbach miast górniczych w³anie, oprócz narzêdzi
czy postaci górników, umieszczano wizerunki gór, symbolizuj¹ce miejsca wydobycia. Nale¿y wspomnieæ, i¿ wizerunki wzgórz funkcjonowa³y tak¿e jako motyw uzupe³niaj¹cy treæ god³a.
Wizerunki drzew b¹d jedynie ich ga³êzi w god³ach wskazywa³y, i¿ miasto powsta³o w miejscu, gdzie wczeniej znajdowa³ siê las, albo na polanie otoczonej borami. Niekiedy takie usytuowanie znajdowa³o odzwierciedlenie oprócz herbu z drzewami tak¿e w nazwie miasta, st¹d Miêdzylesie (Mittelwalde) i Wa³brzych (Waldenburg). O po³o¿eniu w miejscu dawnego lasu informowa³y równie¿ herby z god³ami
zawieraj¹cymi wizerunki pni drzew, które ciêto, aby zbudowaæ miasto  np. Nowa
Ruda (Neurode) i Gozdnica (Freiwaldau). Zajêcia mieszkañców z czasów poprzedzaj¹cych powstanie miasta przedstawione w god³ach herbowych  które wraz z
rozwojem miasta zanik³y  by³y reprezentowane przede wszystkim przez wyobra¿enia zwi¹zane z wyrêbem lasów.
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Ca³a symbolika barw w herbach z wizerunkami reprezentuj¹cymi krajobraz
naturalny i kulturowy opiera³a siê na prostym systemie odwzorowania natury. Przekszta³cenia barw, pochodz¹ce z koñca XIX w., dokonane z myl¹ o zachowaniu prawide³ heraldycznych, nie zawsze uwzglêdnia³y specyfikê wczeniejszych przedstawieñ.

Obrazowe przedstawienia nazwy miasta
Wa¿nym motywem w god³ach herbowych by³y nazwy miast. Herby, tworzone z
uwzglêdnieniem wczeniejszych wizerunków napieczêtnych i nadawane przez w³adców, stanowi³y bardzo urozmaicon¹ grupê, ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie tematyki gode³. Najliczniejsza grupa gode³ zawiera³a wizerunki obrazuj¹ce nazwy zwi¹zane z po³o¿eniem naturalnym miasta, oprócz nich umieszczano tak¿e wyobra¿enia
zwi¹zane z dawnymi w³acicielami, od których pochodzi³a nazwa, oraz motywy reprezentuj¹ce wydarzenia z dziejów miast.
Nazwa miasta mo¿e byæ pomocna przy ustalaniu czasu powstania herbu. Najstarsze nazwy miast l¹skich i pomorskich, wywodz¹ce siê czêsto z jêzyka polskiego, uleg³y zmianie wraz z pojawieniem siê wiêkszej grupy osadników niemieckich,
którzy tworzyli nowe lub t³umaczyli dawne, zniekszta³caj¹c pierwotn¹ ich postaæ, a
ich obrazowe przedstawienia umieszczano w god³ach herbowych. Wspó³czenie niektóre z gode³ z obrazowymi przedstawieniami nazw, utworzone od niemieckich nazw,
s¹ ma³o czytelne, ale podobnie jak herby z wizerunkami reprezentuj¹cymi dawnych
w³acicieli czy pañstwa, s¹ cennymi zabytkami zwi¹zanymi z dziejami miast zachodniopomorskich, marchijskich i l¹skich.
Barwa w god³ach z obrazowymi przedstawieniami nazw miast funkcjonowa³a
jako element uzupe³niaj¹cy, nie wszystkie bowiem wizerunki mo¿na by³o skojarzyæ
z nazw¹ bez odpowiedniej barwy.
Wprowadzenie barw do wizerunków przejêtych z gode³ napieczêtnych pozwoli³o na ich uproszczenie, przy jednoczesnym zachowaniu przekazywanych treci.

Pole herbu miejskiego jako pole znaczeniowe
Uk³ad wizerunków, tworz¹cych god³a herbowe, oraz barwy nie by³y przypadkowe.
Stanowi³y bowiem okrelony uk³ad znaków, których odczytanie, a tak¿e wartoæ,
uzale¿nione by³y od ich umieszczenia. W herbach miejskich mo¿na wyodrêbniæ dwie
zasadnicze grupy pól znaczeniowych: pierwsz¹, stworzon¹ na podstawie wzorców zaczerpniêtych ze sztuk plastycznych, drug¹, opart¹ na zwyczaju heraldycznym. W obu
pola znaczeniowe wywodzi³y siê z podstawowych zasad postrzegania wiata przez
ówczesnych ludzi. Ich wyodrêbnienie nast¹pi³o w zwi¹zku z przeniesieniem na grunt
sztuki i heraldyki elementarnych przeciwstawieñ semantycznych, odnosz¹cych siê
do najprostszej, pierwotnej, przestrzennej i zmys³owej orientacji cz³owieka, postrzeganej jako binarne opozycje: du¿yma³y, góradó³, bliskidaleki, prawylewy.
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Z czasem owe opozycje uzupe³niono prostymi wspó³zale¿nociami, dostrzeganymi
w obrêbie kosmicznego kontinuum czasoprzestrzennego, a wiêc np. s³oñceksiê¿yc, nieboziemia, a tak¿e zale¿nociami w ¿yciu spo³ecznym, np. niskiwysoki,
starym³ody, w koñcu za  obowi¹zuj¹cymi w hierarchii spo³ecznej.
Podstawowymi wariantami pól semantycznych, wywodz¹cych siê ze sztuk plastycznych, by³y uk³ady znaków, które mo¿na w uproszczeniu okreliæ jako opozycje
góradó³, rodekboki, wiêkszymniejszy. Niekiedy w obrêbie jednego herbu
mo¿na wyodrêbniæ kilka wymienionych opozycji. Ich wystêpowanie cile zwi¹zane
by³o z ró¿n¹ wartoci¹, przypisan¹ wizerunkom tworz¹cym god³a. W miejscach bardziej uprzywilejowanych umieszczano znaki reprezentuj¹ce osoby stoj¹ce wy¿ej w
hierarchii spo³ecznej od pozosta³ych.
Pola znaczeniowe, zwi¹zane ze zwyczajem heraldycznym, mo¿na wyodrêbniæ w
herbach z podzielonymi polami tarcz. Dwa zasadnicze warianty takich pól w herbach miejskich to pole hierarchiczne i chronologiczne. W pierwszym w bardziej
uprzywilejowanych miejscach na tarczach herbowych umieszczano znaki reprezentuj¹ce osoby stoj¹ce wy¿ej w hierarchii spo³ecznej od pozosta³ych. W drugim wariancie, zgodnie z jego nazw¹, w bardziej uprzywilejowanych miejscach umieszczano znaki reprezentuj¹ce osoby b¹d przedmioty o dawniejszym pochodzeniu od pozosta³ych.
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Aneks

OPISY I WIZERUNKI HERBÓW

9

aneksie zebrano przek³ad opisów herbów badanego terenu, z zachowaniem stosowanych przez autorów okreleñ, zarówno dotycz¹cych gode³, jak i barw. Nie zmieniono
tak¿e niepoprawnych pod wzglêdem heraldycznym sformu³owañ, aby w wiarygodny sposób
zaprezentowaæ poziom ówczesnej wiedzy heraldycznej.
Zebrane wizerunki herbów tworz¹ najbardziej reprezentatywn¹ grupê znaków miejskich,
umieszczanych na pieczêciach, dokumentach herbowych, grafikach, budowlach i innych obiektach miejskich oraz w dawnych wydawnictwach heraldycznych. W zdecydowanej wiêkszoci
zebrane wizerunki herbów publikowane s¹ po raz pierwszy.

Opisy herbów miejskich w dzie³ach dotycz¹cych
l¹ska i Pomorza Zachodniego z XVIXVIII w. (wybór)
I. HERBY MIAST L¥SKICH
Descripcio Totius Silesie et civitatis Regie Vratislaviensis per
M. Bartholomeum Stenum, [w:] Scriptores Rerum Silesiacarum,
Hrsg. H. Markgraf, Bd. XVII, Breslau 1902
Brzeg  ma trzy kotwice jako znak, w. Miko³aja jako patrona.

Neu Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung...
von Jacobo Schickfusio, Jehna 1625
Brzeg/Brieg  rada ma w czerwonej tarczy trzy ¿elazne kotwice na obrêczy, s. 85.
Cieszyn/Teschen  miasto Cieszyn ma w b³êkitnej tarczy bia³y zamek ze spiczastymi wie¿ami, miêdzy którymi widnieje ¿ó³ty orze³, s. 123.
Grodków/Grottkau  miasto ma w b³êkitnej tarczy trzy francuskie ¿ó³te lilie, jako pieczêæ
ogólnomiejsk¹, s. 97.
Jawor/Jauer  miasto ma na tarczy w b³êkitnym polu w. Marcina, siedz¹cego na szarym rumaku, który mieczem rozcina swój czerwony p³aszcz i dzieli siê nim z nagim nêdzarzem, s. 90.
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Karniów/Jägerndorf  róg miêdzy dwoma kamieniami, od ³ac. Carnovia, s. 138.
Ko¿uchów/Freistadt  miasto Ko¿uchów na swojej sekretnej pieczêci ma wie¿ê z wielk¹
liter¹ M, na pami¹tkê Mechtildy, s. 149.
Legnica/Liegnitz  miasto ma w b³êkitnym polu dwa bia³e skrzy¿owane klucze.
Olenica/Öls  miasto ma w czerwonej tarczy wzlatuj¹cego or³a [wokó³ g³owy promieñ], w
szponach trzyma bia³¹ kartê, s. 117.
Opole/Oppeln  jako miejsk¹ pieczêæ rada ma podzielon¹ b³êkitn¹ tarczê z po³ow¹ lec¹cego
or³a i po³ow¹ z³otego krzy¿a [z listkami koniczyny, tzw. krzy¿ trójlistny  W. S.], s. 127.
Racibórz/Ratibor  miasto ma w czerwonej tarczy po³owê bia³ego or³a i po³owê bia³ego
ko³a, s. 131.
widnica/Schweidnitz  miasto ma w czwórdzielnej tarczy w pierwszym i ostatnim polu,
czarnym, z³ot¹ koronê, w drugim polu, srebrnym, gryfa czerwonego [rubinowego], zwróconego w prawo, w trzecim, bia³ym, czarn¹, biegn¹c¹ dzik¹ winiê, s. 85.
wiebodzin/Schwiebus  w znaku miasta w bia³ym polu u góry dwie wie¿e, miêdzy nimi
szczyt, poni¿ej orze³ l¹ski, s. 161.
Wroc³aw/Breslau  na pieczêci miejskiej u¿ywa rada g³owy w. Jana, ale od Karola V otrzyma³a specjalny przywilej, w którym piêkny wielopolowy [podzielony] herb, s. 56.
Ziêbice/Münsterberg  miasto ma na swojej pieczêci w b³êkitnym polu bia³y zamek z dwiema wie¿ami, miêdzy nimi z³ot¹ gwiazdê, na dole w otwartej bramie star¹ wielk¹ literê M,
s. 99.

Nicolai Henelii ab Hennenfeld, Silesiographia Renovata,
WratislaviaeLipsiae 1704, Cap. VII
Boguszów/Gottsberg (Gotsberga)  herb [znak] Boguszowa przedstawia m³ot i ubija³,
s. 194.
Boles³awiec/Bunztlaw (Boleslavia)  herbem s¹ trzy wie¿e postawione obok siebie, oznaczaj¹ce magistrat, ³awê i wspólnotê [radê miejsk¹], s. 44.
Bolków/Bulckenhayn (Bolkenhain)  herbem [znakiem] miasta jest wie¿a z otwart¹ bram¹, której u progu umieszczono szczupak, po prawej stronie S³oñce, a po lewej ksiê¿yc, naoko³o widoczne s¹ cztery gwiazdy, s. 77.
Byczyna/Bitschen (Bicina)  znakiem miasta jest mur z czworok¹tnych kamieni [cegie³],
obok którego widoczne dwie wie¿e z szecioma szczytami [cianami szczytowymi], s. 38.
Che³msko l¹skie/Schönberg  znakiem [herbem] wspólnoty [rady miejskiej] s¹ trzy góry,
ponad którymi bóbr, s. 512.
Chojnów/Hainovia (Hain)  herbem Chojnowa s¹ trzy wie¿e, obok jednej pó³ksiê¿yc, a
drugiej s³oñce, w rodkowej wie¿y umieszczony l¹ski orze³, s. 207.
Cieszyn/Teschen  herbem jego s¹ bia³y zamek z dwiema wie¿ami na tarczy b³êkitnej, miêdzy którymi orze³ s³owiañski, s. 590.
Dobromierz/Lubenthala (Lübenthala)  koció³ ofiarowany wiêtemu Maternemu, którego wizerunek zachowano w herbie miasta, s. 306.
Dzier¿oniów/Reichenbach  herbem miasta jest wizerunek pieszego wiêtego Jerzego,
trzymaj¹cego w rêce kopiê, s. 439.
Jelenia Góra/Hirschberga (Cer vimontium)  herbem miasta jest skacz¹cy jeleñ, umieszczony tak¿e ponad tarcz¹ i koron¹, s. 210.

212

Kamienna Góra/Landshutt  herbem miasta s¹ dwie wie¿e, jedna wiêksza, druga mniejsza, obok jakby Polak, trzymaj¹cy w prawej rêce w³óczniê, w lewej tarczê, s. 238.
Kluczbork/Creutzburg (Cruciburgum)  w herbie otwarta brama z dwoma skrzyd³ami,
ponad ni¹ trzy wie¿e, nad rodkow¹ z nich anio³, s. 88.
Ko¿uchów/Freistadium  na tarczy wie¿e z liter¹ M, oznaczaj¹c¹ Mechtildê, ¿onê Henryka III, s. 127.
Kowar y/Schmidberg  herbem miasta jest m³ot i koñ...
Wiersz na herb Kowar: Malleus ac effaernis equus sunt symbola priscis/ Fabrimontanis,
quaeplacuere, fabris./ Libertatis eqvus sine fraeno; malleus autem/ Est exercitii, quo valuere nota, s. 510.
Lubrza/Liebenau (Libenavia)  herbem miasteczka s¹ trzy wie¿e, s. 274.
Miedzianka/Kupfferberg (Cupferberga)  znakiem [herbem] miasta s¹ narzêdzia do wydobywania miedzi, s. 92.
Milicz/Militsch  w herbie miasta widnieje zamek, wyposa¿ony w dwie wie¿e, miêdzy którymi z³ota gwiazda, w bramie zamku umieszczona litera M, s. 314.
Namys³ów/Namslau (Nameslavia)  w herbie wiêkszym orze³, w mniejszym trzy ró¿e,
s. 319.
O³awa/Olau (Olavia)  miasto ma w swoim herbie bia³ego ukoronowanego koguta w czerwonym polu, s. 391.
Prochowice/Parchwitz  znakami miasta s¹ zaj¹c i ryba, które w po³owie s¹ po³¹czone,
s. 424.
Sobótka/Zabothum  znakiem miasta jest wizerunek w. Jakuba Starszego, s. 637.
Srebrna Góra/Silberberg  na pocz¹tku miasto mia³o w swoim herbie pó³ or³a i trzy belki,
póniej do herbu dodano czerwon¹ ró¿¹, a w górnej po³owie m³ot i kilof, s. 513.
Strzegom/Striga (Stregovia)  herbem [znakiem] miasta s¹ wiêty Piotr z kluczem i wiêty
Pawe³ z mieczem, s. 536.
Strzelin/Strelen  w ma³ym herbie miasta litera S, przez któr¹ przechodzi strza³a, mo¿e
dlatego, ¿e w³aciciele miasta pisali siê Strzala Slavice; w wiêkszym herbie widnieje Justitia,
uzbrojona w miecz i w³óczniê, s. 525.
Wiersz na herb Strzelina z 1585 r. Andreasa Calagii  poety wroc³awskiego: Lance potens,
gladioque minax velut ille Michael/ Assidua adversus daemona bella gerit./ Sic recte Strelensis agens, omnisque Senatus,/ Exulibus Musis atria digna struit;/ Ut vigeat Divinus bonos, respublica et artes,/ Barbariesque vetus cedat abactaprocul, s. 525.
cinawa/Steinau  herb miasta w dawnych protoko³ach kurii: w redniej pieczêci w okrêgu
pó³ or³a z rozpostartym skrzyd³em, dwie wie¿e, jedna wielka, druga ma³a, umieszczone na
mocnej podstawie widocznych obwarowañ, dooko³a wielkie litery zapocz¹tkowane krzy¿em,
s. 522.
roda l¹ska/Neumarckt (Neumarcum)  herbem miasta jest wizerunek Najwiêtszej
Marii Panny, s. 324.
widnica/Schweidnitz (Suidnicium)  w herbie miasta widnieje dzik, od którego [pochodzi] podobno jego nazwa, chocia¿ s¹ tacy, którzy wywodz¹ jego nazwê od Szwabii (Suevis),
s. 551.
wiebodzice/Freiberg  znakiem miasta wiebodzic jest wie¿a, któr¹ otaczaj¹ ksiê¿yc i
gwiazda, s. 126.
wiebodzin/Schwiebussen  w jego herbie w bia³ym polu dwie wie¿e, miêdzy którymi
szczyt [ciana szczytowa]; poni¿ej l¹ski orze³, s. 541.
Wa³brzych/Waldenburg  nazwa miasta od lasu i zamku, s. 604.
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W¹sosz/Herrnstadt (Hernstadium)  herbem miasta s¹ trzy wie¿e, umieszczone na ³odzi,
na dziobie i rufie ³odzi dwie gwiazdy i trzecia ponad rodkow¹ [wie¿¹], s. 208.
Wo³czyn/Kunstadt (Cunstadium)  herbem [znakiem] jest dawny mur warowny Wo³czyna, który zosta³ postawiony jako ochrona przed rabusiami, s. 91.
Z³otor yja/Goldberg (Goldberga)  herbem [znakiem] miasta jest czarny orze³, widniej¹cy
na trzech górach, s. 186.
Z³oty Stok/Reichenstein  14 VIII 1592 r. ksi¹¿ê Piotr Ursin, jako zarz¹dzaj¹cy maj¹tkiem,
potwierdzi³ herb i udostojni³ swoim imieniem i czerwon¹ ró¿¹, s. 442.
¯agañ/Saganum  znakami miasta s¹: w ¿ó³tej tarczy bia³y zamek, kryty czerwon¹ dachówk¹,
i dwie wie¿e koloru szarego, miêdzy którymi czarny lew w prawo na blankach murów, s. 446.
¯migród/Trachenberga (Dracomontium)  w swoim herbie [znaku] ma smoka, nad nim
umieszczona góra, s. 593.

F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien,
Bd. IXII, Brieg 17831795
Bierutów/Bernstadt  herb miasta, który trzymany jest przez dwa anio³y, przedstawia trzy
kotwy na piercieniu, miêdzy nimi trzy gwiazdy, Bd. IV, s. 249.
Boguszów/Gottesberg  herb miasta przedstawia m³ot górniczy obok innego narzêdzia,
niezbêdnego do wydobycia, Bd. V, s. 393.
Bolków/Bolkenhayn  herbem miasta jest wie¿a otoczona s³oñcem, ksiê¿ycem i gwiazdami, Bd. V, s. 55.
Brzeg/Brieg  herbem miasta s¹ trzy kotwice, Bd. I, Th. VI, s. 65.
Byczyna/Pitschen  herbem miasta jest fragment murów, nad którym dwie wie¿e, ka¿da z
trzema szczytami [cianami szczytowymi], Bd. I, s. 44.
Bystrzyca K³odzka/Habelschwerdt  herbem miasta jest bia³y lew z podwójnym ogonem,
taki sam jak miasta K³odzka i Czech, Bd. IX, s. 172.
Bytom Odrzañski/Beuthen a. Oder  w herbie miasta g³owa mê¿czyzny w he³mie, na
ramieniu trzymaj¹cego w³óczniê, poni¿ej szyi wielka litera B, Bd. X, s. 134.
Duszniki/Reinerz  maj¹ w swoim herbie wizerunek aposto³a Piotra, Bd. IX, s. 200.
Dzier¿oniów/Reichenbach  herbem miasta jest rycerz, w. Jerzy z kopi¹ w rêce, Bd. V,
s. 142.
G³ubczyce/Leobschütz  herbem miasta jest brama z dwiema wie¿ami, na pierwszej ukoronowany anio³, na drugiej czeski lew i kotwica, Bd. III, s. 240.
Góra/Guhrau  herb miasta zawiera pó³ ko³a miêdzy trzema wie¿ami, Bd. X, s. 390.
Jelenia Góra/Hirschberg  herbem miasta jest jeleñ z ga³¹zk¹ w pysku w niebiesko-bia³ym
polu, Bd. VI, s. 324.
Kamienna Góra/Landeshut  herb miasta sk³ada siê z dwóch wie¿ i muru, przed którym
stoi Polak z odkryt¹ szabl¹ i w lewej rêce trzyma przed sob¹ tarczê, Bd. V, s. 63.
Kietrz/Katscher  w herbie miasta lew, którego po³owa zakryta jest murem, Bd. III, s. 246.
Kluczbork/Kreuzburg  herbem miasta jest otwarta brama z trzema wie¿ami, ponad rodkow¹ anio³, Bd. I, s. 25.
K³odzko/Glatz  herbem miasta jest bia³y lew w czerwonym polu, z podwójnym ogonem i
koron¹ na g³owie; jest zupe³nie taki sam, jak Królestwa Czech, Bd. IX, s. 134.
Kole/Kosel  w herbie trzy kozie g³owy, Bd. II, s. 290.
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Ko¿uchów/Freistadt  herb miasta sk³ada siê z muru, w którym znajduje siê brama, ponad
nim trzy wie¿e i wielka litera M. Inna ma³a pieczêæ przedstawia jedynie wielk¹ literê M,
Bd. X, s. 101.
Mieroszów/Friedland  jeszcze w 1608 r. w herbie by³a pojedyncza wie¿a, w której widnia³
je¿. W 1634 r. w herbie umieszczono mur i dwie spiczaste wie¿e, w murze bramê, w której je¿.
W 1641 r. w herbie widnia³y dwie wie¿e bez muru, miêdzy którymi znajdowa³a siê otwarta
brama, w niej le¿a³ je¿. Od 1670 r. miasto ma w herbie mur z krenela¿em, ponad nim dwie
wie¿e z oknami, miêdzy nimi brama z uniesion¹ bron¹ [krat¹], w której umieszczony zosta³
je¿, Bd. V, s. 382383.
Niemcza/Nimptsch  herbem miasta jest otwarta brama, nad któr¹ orze³, po obu bokach
bramy ga³¹zki kwiatów, Bd. I, s. 27.
Niemodlin/Falkenberg  herbem miasta jest stoj¹cy jastrz¹b, Bd. II, s. 27.
Nowa Ruda/Neurode  w herbie wykarczowany pieñ, Bd. IX, s. 239.
Nysa/Neisse  ma w herbie w. Jana Chrzciciela z barankiem, po bokach dwie tarcze z
trzema liliami, Bd. III, s. 279.
Olesno/Rosenberg  herbem miasta jest pó³ or³a i pó³ ró¿y, Bd. II, s. 175.
Olenica/Öls  w herbie srebrny orze³ w czerwonym polu, z rozpostartymi do lotu skrzyd³ami, który w szponach i dziobie trzyma srebrn¹ wstêgê z imieniem w. Jana. Na ukoronowanym z³otym he³mie srebrny pó³ksiê¿yc z trzema czerwonymi wie¿ami, z których ka¿da
ma spiczasty dach z ga³k¹, bramê i dwa okna. Przed rodkow¹ wie¿¹ i jej bram¹, a ponad
koron¹ stoi srebrny krzy¿, Bd. IV, s. 239.
O³awa/Ohlau  herbem miasta jest bia³y ukoronowany kogut w czerwonym polu, Bd. I,
s. 31.
Opole/Oppeln  mieszkañcy przyjêli do swojego herbu wizerunek krzy¿a obok po³owy
polskiego or³a, Bd. III, s. 32.
Paczków/Patschkau  herbem miasta jest zwrócony w bok ptak, prawdopodobnie orze³, w
z³otej tarczy, Bd. III, s. 317.
Prudnik/Neustadt  herbem miasta jest fragment muru z otwart¹ bram¹ i dwiema w¹skimi
wie¿ami w srebrnej tarczy, miêdzy nimi zwrócony w lewo stoj¹cy lew z podwójnym ogonem,
Bd. III, s. 133.
Racibórz/Ratibor  w herbie pó³ bia³ego or³a i pó³ ko³a w czerwonej tarczy, Bd. III, s. 184.
Radków/Wünschelburg  ma w herbie trzy wie¿e oraz bramê, Bd. IX, s. 233.
Sobótka/Zobten  ma w swoim herbie aposto³a Jakuba, Bd. V, s. 399.
Srebrna Góra/Silberberg  herbem miasta by³ dawnej pó³orze³ z trzema belkami, póniej
zosta³ udostojniony czerwon¹ ró¿¹, tarcz¹ i he³mem, miêdzy ogonem i bia³ym skrzyd³em 
wy¿ej pó³ m³otka i pó³ kilofa, Bd. I, Th. V, s. 69.
Strupina/Stroppen  herb miasta jest podzielony: w górnym polu pó³ or³a i fragment wie¿y,
w dolnym po³owa g³owy wo³u i pó³ or³a, Bd. IV, s. 344.
Strzegom/Striegau  herbem miasta jest aposto³ Piotr z kluczem i Pawe³ z mieczem na
mocie w niebieskim polu, ponad nimi srebrny he³m z niebieskim skrzyd³em, w którym skrzy¿owane klucz i miecz, Bd. V, s. 198.
Strzelin/Strehlen  herb miasta jest podwójny, najstarszy to ³aciñskie S ze strza³¹, drugi
prawdopodobnie od kocio³a w. Micha³a, i przedstawia archanio³a Micha³a z wag¹ i mieczem, jest u¿ywany mniej ni¿ od 200 lat, Bd. I, s. 27.
widnica/Schweidnitz  herb miasta sk³ada siê z dzikiej wini, ze z³otej korony i z gryfa,
Bd. V, s. 354.
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wiebodzice/Freiburg  herb zawiera star¹ wie¿ê, po prawej pó³ksiê¿yc, po lewej gwiazda,
Bd. V, s. 372.
wiebodzin/Schwiebus  herb miasta zawiera w bia³ym polu u góry dwie wie¿e, miêdzy
nimi szczyt, poni¿ej orze³ l¹ski, Bd. X, s. 500.
Tarnowskie Gór y/Tarnowitz  w 1562 r. uzyska³y herb; sk³ada siê z po³owy czarnego or³a w
bia³ym polu, dziób i pazury ¿ó³te. Druga po³owa tarczy podzielona na dwie czêci, w jednej ¿ó³te
orle skrzyd³o, w drugim m³ot i kilof. Nad tarcz¹ orle skrzyd³o i znak górniczy, Bd. II, s. 223.
Trzebnica/Trebnitz  herbem miasta jest g³owa w. Jana z dwoma kluczami, Bd. IV, s. 339.
Z¹bkowice/Frankenstein  herbem miasta jest fragment muru z trzema wie¿ami i bram¹,
Bd. IX, s. 122.
¯or y/Sohrau  herb miasta jest dwudzielny: w jednym polu pó³ or³a, w drugim miecz,
Bd. III, s. 239.

II. HERBY MIAST POMORZA ZACHODNIEGO
L. W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustand des
Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 17791806;
C. F. Wutstrack, Kurze historisch, geographisch, statistische Beschreibung von
Königlich-preussischen Herzogthume Vor- und Hinter-Pommern, Stettin 1793
Banie/Bahn  panna, która w prawej rêce trzyma latarniê, a w lewej ma³¹ tarczê z gryfem,
[uwaga:] panna powinna przedstawiaæ zakonnicê, której ksi¹¿êta pomorscy nadali miasto,
s. 65/B (Brüggemann), s. 461/W (Wutstrack).
Bar wice/Bär walde  pieczêæ s¹dowa z herbami czterech rodzin w³acicieli von Glasenappów, von Waldów, von Zastrowów, von Münchorów. W³aciwa pieczêæ miejska, u¿ywana jedynie w specjalnej wagi sprawach miejskich, przedstawia niedwiedzia pod drzewem liciastym,
napis SIGILLIUM CIVITATIS BERWOLDE AN. 1626, s. 715/B, s. 642/W.
Bia³ogard/Belgard  gryf stoj¹cy na tylnich ³apach [wspiêty gryf] z wyci¹gniêtymi przednimi szponami, s. 622/B, s. 616/W.
Bobolice/Bublitz  baranek z chor¹giewk¹, na której umieszczony by³ krzy¿, s. 529/B,
s. 605/W.
Bytów/Bütow  trzy wie¿e, nad rodkow¹ stoi latarnia, s. 1043/B, s. 729/W.
Chociwel/Freyenwalde  herb miasta sk³ada siê z pastora³u biskupa, po³owy ko³a zêbatego
i jednej gwiazdy, s. 223/B, s. 518/W.
Czaplinek/Tempelburg  zamek lub brama, ponad któr¹ siedzi czapla [uwaga u obu autorów:] byæ mo¿e w miejscu, gdzie obecnie znajduje siê miasto, istnia³ wczeniej jaki zamek
lub gniazda czapli  Reiherburg, s. 706/B, s. 636/W.
Dar³owo/Rügenwalde  srebrny gryf z rybim ogonem w czerwonym polu, w podstawie
tarczy s¹ dwie rzeki: Wieprza i Grabowa, ponad he³mem ko³o m³yñskie jako znak posiadania
przez miasto prawa m³yñskiego, s. 828/B, s. 660/W.
Dobra/Daber  gryf pomorski, stoj¹cy na fotelu biskupim, s. 294/B, s. 533/W.
Dobrzany/Jakobshagen  szpon gryfa przedstawiony na jednej belce w czerwonym i z³otym polu, dwa trzymacze tarczy, s. 215/B, s. 511/W.
Goleniów/Gollnow  wielkim herbem miasta jest odkryty statek, obok którego zielone drzewo
ze swoimi ga³¹zkami i gryf, ma³y zawiera dwa pó³ksiê¿yce odwrócone ty³em i cztery gwiazdy,
s. 176/B, s. 353/W.

216

Gr yfice/Greifenberg  czerwony gryf z p³yn¹c¹ poni¿ej rzek¹ Reg¹ w b³êkitnym polu. Od
1334 r. tarcza z bia³¹ lili¹ w czerwonym polu, s. 397-398/B, s. 560/W.
Gr yfino/Greifenhagen  gryf w pustym polu, który obiema tylnymi ³apami i jedn¹ przedni¹
stoi na odr¹banej ga³êzi drzewa, przedni¹ ³apê trzyma uniesion¹ do góry, s. 59/B, s. 457/W.
Kamieñ Pomorski/Kammin  na du¿ym tronie siedz¹ca panna lub zakonnica, w dolnej
po³owie tarczy znajduj¹ siê obok siebie dwie ró¿e, s. 5/B, s. 432/W.
Karlino/Körlin  w bia³ej tarczy trzy zlewaj¹ce siê niebieskie rzeki, nad nimi infu³a biskupia,
po bokach dwa pastora³y, s. 524/B, s. 602/W.
Ko³obrzeg/Kolberg  w czerwonym polu czarna panew solna, naprzeciw skrzy¿owane haki
panwiowe (Pfannhaken), na zewn¹trz dwa bia³e ³abêdzie p³ywaj¹ce po wodzie, na rodku
tarczy trzy czerwone wie¿e w bia³ym polu. Tarczê trzymaj¹ dwaj dzicy mê¿owie, z zielonymi
przepaskami i maczugami. Pieczêæ wielka do wa¿nych dokumentów przedstawia³a zamek
ksi¹¿êcy z trzema wie¿ami, poni¿ej, na rodku, wrota ze sklepieniem lub wjazd i sklepienie
jako most, poni¿ej  rzeka. Na ma³ej pieczêci dwa skrzy¿owane pastora³y, s. 488/B, s. 584/W.
Koszalin/Köslin  miasto pos³ugiwa³o siê pocz¹tkowo pieczêci¹ z kocio³em z pó³okr¹g³ym
³ukiem, pod którym biskup z pastora³em w lewej rêce. Od 1550 u¿ywano pieczêci z g³ow¹ w.
Jana Chrzciciela na misie. W zwyk³ych sprawach miejskich u¿ywano pieczêci ze znakiem oZo,
s. 511/B, s. 596/W.
Lêbork/Lauenburg  trzy wie¿e i w prawo zwrócony lew, który jedn¹ z ³ap opiera na wie¿y,
s. 1038/B, s. 724/W.
£eba/Leba  gryf, nad którym widnieje krzy¿, s. 1047/B, s. 732/W.
£obez/Labes  biegn¹cy, ukoronowany wilk [uwagi autorów:] von Borckowie w swoim herbie posiadali w polu dwa biegn¹ce naprzeciw czerwone wilki ze z³otymi koronami i obro¿¹,
s. 324/B, s. 538/W.
Maszewo/Massow  miasto posiada w herbie pentagram, poniewa¿ znajduje siê porodku
miêdzy piêcioma miastami: Stargardem, Goleniowem, Nowogardem, Chociwlem i Dobr¹, i
od ka¿dego z nich oddalone jest dwie mile, s. 211/B, s. 507/W.
Miastko/Rummelsburg  rzeka w pustym polu herbowym, napis napieczêtny SIGILLUM
ROMMELSBURG, s. 660/W.
Nowogard/Neugard  zamek z trójboczn¹ wie¿¹ i otwart¹ bram¹, na wie¿y chor¹giew, w
której zwrócony w prawo lec¹cy gryf, s. 290/B, s. 530/W.
Okonek/Ratzebuhr  skrzydlaty gryf pomorski, który w prawym szponie trzyma ga³¹zkê,
dwa or³y jako trzymacze tarczy herbowej, s. 710/B, s. 639/W.
P³oty/Plate  herbem miasta jest gryf, s. 363/B, s. 549/W.
Polanów/Pollnow  gryf pomorski, napis napieczêtny: SIGILLUM OPIDI POLLNOW,
s. 849/B, s. 673/ W.
Police/Pölitz  g³owa gryfa, s. 161/B, s. 368/W.
Po³czyn Zdrój/Polzin  herb podzielony [dwudzielny], przedstawia w jednej po³owie herb
von Manteuflów, jako w³acicieli: czerwona belka w bia³ym polu; w drugiej po³owie winne
wzgórze z krzewami i gronami, s. 627/B, s. 620/W.
Pyrzyce/Pyritz  herb przedstawia u góry pomorskiego gryfa, poni¿ej dwie wie¿e z bram¹,
w której znajduje siê kwiat ró¿y, s. 93/B, s. 471/W.
Resko/Regenwalde  herb przedstawia drzewo, s. 327/B, s. 541/W.
S³awno/Schlawe  gryf w srebrnym polu, który wyskakuje z szachownicy; poni¿ej zaznaczona rzeka Wieprza, s. 838/B, s. 666/W.
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S³upsk/Stolp  rzeka S³upia w pobli¿u miasta dzieli siê na trzy odnogi, st¹d w herbie trzy
rzeki, z których pó³ czerwonego gryfa wyskakuje, s. 925/B, s. 714/W.
Stargard  czerwony gryf miêdzy dwiema wie¿ami, które po³¹czone s¹ ³ukiem, ponad nim
trzy ma³e fragmenty muru, poni¿ej znajduje siê tarcza porodku rzeki, s. 200/B, s. 503/W.
Suchañ/Zachan  miasto ma w herbie, jak podaje Micraelius, szpon gryfa, który trzyma
g³owê smoka, s. 219/B, s. 514/W.
Szczecin/Stettin  czerwona g³owa gryfa od 1660 r., z królewsk¹ koron¹; dwoma ukoronowanymi lwami i wieñcem wawrzynu udostojniony. Na starej pieczêci [wielkiej] miasta cz³owiek z d³ugimi w³osami i szat¹, siedz¹cy na krzele, w prawej rêce trzyma miecz, w lewej
ber³o, po bokach dwie tarcze z gryfami, s. 157/B, s. 343/W.
Szczecinek/Neustettin  gryf, który w lewym szponie trzyma rybê, s. 692/B, s. 631/W.
winoujcie/Swinemünde  na kotwicy zwróconej w prawo stoj¹cy, z przednimi ³apami
opartymi, gryf, s. 243/B, s. 419/W.
Trzebiatów/Treptow a. Rega  skrzydlaty, czerwony gryf, obok rozwiniêtych skrzyde³ bia³y klucz, na piersi gryfa czerwony krzy¿, obiema przednimi ³apami trzyma srebrn¹ tarczê,
[Brüggemann:] z zielon¹ koniczyn¹, s. 385/B, s. 556/W.
Wêgorzyno/Wangerin  miasto ma w swoim herbie jedn¹ belkê, s. 329/B, s. 534/W.
Widuchowa/Fiddichow  g³owa ³abêdzia z szyj¹, a ponad ni¹ trzy wie¿e, sporód których
rodkowa jest wiêksza od dwóch pozosta³ych, s. 71/B, s. 464/W.
Wierzbno/Werben  pieczêæ s¹dowa miasta, jak podaje Micraelius, przedstawia Chrystusa
Sêdziego, siedz¹cego na têczy, z jednej strony miecz, a z drugiej kwiat, wychodz¹ce z jego
ust; pod têcz¹ w wodzie dwie sieje, s. 99/B, s. 474/W.
Wolin/Wollin  skrzydlaty gryf, który miêdzy szponami ma wierk, a nad praw¹ ³ap¹ ma³¹
gwiazdê, s. 266/B, s. 427/W.
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Amt Neudorf Rep. 4 B: pieczêæ Rzepina na dok. z 1566 r. sygn. U 1; Friedensberg Rep. 3 B:
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z XVIII w. b. sygn.; Züllichau Rep. 3 B: pieczêæ Sulechowa z 1654 r. sygn. 1905; Triebel
Rep. 8: pieczêæ Trzebiela na dok. z 1650 r. sygn. U 1; SorauTriebel Rep. 37: pieczêæ ¯ar
na dok. z 1483 r. sygn. U 40.

Archiwum Pañstwowe w Poznaniu

Inwentarz pieczêci miejskich: Bojanowo  cechy rzemielnicze: pieczêæ Dobroszyc z 1675 r.
sygn. 1410; pieczêæ Z¹bkowic l¹skich na dok. z 1660 r. sygn. 19; Leszno  cech rêkawiczników: pieczêæ widnicy na dok. z 1781 r. sygn. 7818; Leszno  cech metalowy: pieczêæ
Kostrzyna nad Odr¹ z 175... r. sygn. 20124, Obrzycko  cech krawców: pieczêæ Strzelec
Krajeñskich na dok. z 1798 r. sygn. 712; Osiecznica  cech m³ynarzy: pieczêæ O³awy z 1587 r.
sygn. 82; Ostrów Wielkopolski  cech kowali i lusarzy: pieczêæ Twardogóry z 1681 r.
sygn. 148; Poznañ  cechy rzemielnicze: pieczêæ Cieszkowa z 1593 r. sygn. 3606 ; pieczêæ
Drezdenka na dok. z 1713 r. sygn. 4008 ; pieczêæ G³ogowa z 1755 r. sygn. 5222; pieczêæ
Gryfina z 1531 r. sygn. 161; pieczêæ Gryfowa l¹skiego na dok. z 1629 r. sygn. 16059;
pieczêæ Kalisza Pomorskiego na dok. z 1740 r. sygn. 36016; pieczêæ Lewina Brzeskiego na
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dok. z 1884 r. sygn. 1471; pieczêæ Okonka z 1620 r. (s¹dowa), sygn. 3628; pieczêæ Rudnej z
1642 r. sygn. 3774; pieczêæ Sulechowa z 1637 r. sygn. 36021; pieczêæ Szczecina z 1660 r.
sygn. 487; pieczêæ Szczecinka z 1638 r. sygn. 3613; pieczêæ W¹soszy z 1615 r. sygn. 4007;
pieczêæ Z³ocieñca z 1736 r. sygn. 36122; Rydzyna  cechy rzemielnicze: pieczêæ Chojnowa na dok. z 1692 r. sygn. 12; pieczêæ Olesna na dok. z 1750 r. sygn. B 14; migiel  akta
miasta: pieczêæ wiebodzina na dok. z 1805 r. sygn. A 1141; migiel  cech piekarzy: pieczêæ S³awy na dok. z 1741 r. sygn. A 1114; pieczêæ Bytomia Odrzañskiego na dok. z 1712 r.
sygn. 115; wiêciechowa  cechy rzemielnicze: pieczêæ Góry na dok. z 1641 r. sygn. 322;
Skwierzyna  akta miasta: pieczêæ Myliborza na dok. z 1732 r. sygn. B 10; pieczêæ Sulêcina
z 1577 r. sygn. B 261; Wolsztyn  cechy rzemielnicze: pieczêæ Otynia na dok. z 1786 r.
sygn. 345; Zduny  cechy rzemielnicze: pieczêæ Milicza na dok. z 1650 r. sygn. 481.

Archiwum Pañstwowe w Szczecinie

Pieczêcie na dokumentach: pieczêæ Czaplinka na dok. z 1617 r. sygn. 50; pieczêæ Drawska na
dok. z 1677 r. sygn. 105; pieczêæ Ko³obrzegu na dok. z 1666 r. sygn. 98; pieczêæ Lêborka
na dok. z 1643 r. sygn. 80; pieczêæ Nowogardu na dok. z 1612 r. sygn. 46; pieczêæ Stargardu na dok. z 1704 r. sygn. 148; pieczêæ Stargardu na dok. z 1818 r. sygn. 242; pieczêæ
Szczecinka na dok. z 1780 r. sygn. 224.
Zbiór odcisków pieczêtnych: Banie: pieczêæ z dat¹ 1284, wyk. w XIX w. nr 193, pieczêæ z XVII w.
nr 194; Barwice: pieczêæ z 1626 r. nr 190, pieczêæ herbowa z XIX w. nr 191; Bobolice:
pieczêæ herbowa z XVII w. nr 192, pieczêæ z 1800 r. nr 198; Bytów: pieczêæ z XVI w. nr 215,
pieczêæ z XVIII w. nr 209; Czaplinek: pieczêæ z XVII w. nr 420; Dar³owo: pieczêæ herbowa
z XVI w. nr 382, pieczêæ herbowa z XVII w. nr 381; D¹bie: pieczêæ z XVI w. nr 306, pieczêæ
z 1625 r. nr 310, pieczêæ z XVIII w. nr 300; Dobra: pieczêæ z 1553 r. nr 233; Dobrzany:
pieczêæ herbowa z XVII w. nr 254; Drawsko: pieczêæ z 1685 r. nr 303, pieczêæ z XVIII w. nr
307, pieczêæ z 1809 r. nr 308; Goleniów: pieczêæ z XVI w. nr 329, pieczêæ z XVII w. nr 330;
Grabowo: pieczêæ z XIX w. nr 240; Gryfice: pieczêæ z XV w. nr 239, z XVI w. nr 246, pieczêæ
herbowa z 1809 r. nr 244; Gryfino: pieczêæ herbowa z XVII w. nr 247, nr 242; Iñsko: pieczêæ z XV w. nr 349, pieczêæ z XVIII w. nr 348; Kalisz Pomorski: pieczêæ z XVIII w. nr 212,
pieczêæ z XIX w. nr 213; Kamieñ Pomorski: pieczêæ z XVI w. nr 218, pieczêæ z XVII w. nr
219 i 220; Karlino: pieczêæ herbowa z XV w. nr 221, pieczêæ z XVII w. nr 222; Ko³obrzeg:
pieczêæ herbowa z XVI w. nr 291, pieczêæ herbowa z XIX w. nr 290 i 292; Koszalin: pieczêæ
z XVI w. nr 223, pieczêæ herbowa z XVII w. nr 224; Lêbork: pieczêæ z 1526 r. nr 278; £eba:
pieczêæ herbowa z XV w. nr 282, pieczêæ herbowa z XVI w. nr 286; £obez: pieczêæ z dat¹
1400 wyk. w XVIII w. nr 274, pieczêæ herbowa z 1777 r. nr 275; Maszewo: pieczêæ z XVII w.
nr 339; Miastko: pieczêæ herbowa z XVI w. nr 389, pieczêæ z XVIII w. nr 388; Nowe Warpno: pieczêæ herbowa z XVI w. nr 345, pieczêæ z 1631 r. nr 346, pieczêæ herbowa z 1820 r. nr
347; Nowogard: pieczêæ z XVII w. nr 332, pieczêæ z XVII w. nr 334; Okonek: pieczêæ herbowa z 1620 r. nr 371, pieczêæ herbowa z XVIII w. nr 370; P³oty: pieczêæ z 1809 r. nr 356;
Polanów: pieczêæ herbowa z XVI w. nr 359, pieczêæ z XVIII w. nr 364, pieczêæ herbowa z
1809 r. nr 358; Police: pieczêæ tuszowa z XVIII w. nr 361; Po³czyn: pieczêæ herbowa z XVI w.
nr 374, pieczêæ herbowa z XVII w. nr 366; Pyrzyce: pieczêæ z XVII w. nr 369, pieczêæ z
XVIII w. nr 362; Sianów: pieczêæ herbowa z XVI w. nr 467, pieczêæ herbowa z XVII w. nr
468; S³awno: pieczêæ herbowa z XVII w. nr 398; S³upsk: pieczêæ herbowa z XVII w. nr 424;
Stargard: pieczêæ z XVI w. nr 401, pieczêæ herbowa z 1784 r. nr 396, pieczêæ herbowa z
XIX w. nr 400; Suchañ: pieczêæ herbowa z 1616 r. nr 461; Szczecin: pieczêæ herbowa z
1660 r. nr 404 i 409; Szczecinek: pieczêæ z 1638 r. nr 337, pieczêæ z XVIII w. nr 336, pieczêæ
z 1809 r. nr 338; widwin: pieczêæ z dat¹ 1296 wyk. w XVII w. nr 383, pieczêæ z dat¹ 1296
wyk. w XVIII w. nr 385; winoujcie: pieczêæ herbowa z XVIII w. nr 416, 421, 422; Trzebiatów: pieczêæ z XVII w. nr 427; Widuchowa: pieczêæ z dat¹ 1343 wyk. XVIII w. nr 315,
pieczêæ z dat¹ 1490 wyk. XVIII w. nr 314; Wolin: pieczêæ z XVII w. nr 464, pieczêæ z XVIII w.
nr 465; Z³ocieniec: pieczêæ z 1736 r. nr 311, pieczêæ z XIX w. nr 312.
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 Oddzia³ w Gorzowie Wielkopolskim

Pieczêcie na dokumentach: Akta miasta Gorzowa, dokumenty pergaminowe: pieczêæ sekretna Gorzowa na dok. z 1351 r. sygn. 20, z 1444 r. sygn. 80; pieczêæ herbowa Gorzowa z 1707 r.
Akta miasta Gorzowa cech piekarzy sygn. 164.

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu

Pieczêcie miejskie na dokumentach:
Zbiór dokumentów archiwum klasztoru dominikanów w widnicy, Rep. 117, pieczêcie widnicy z lat 1592, 1618, 1673.
Zbiór dokumentów kolegiaty nyskiej, Rep. 102, pieczêcie: Grotkowa z 1493 r., Nysy z lat 1422,
1508, 1566; Opola z 1550 r.; Otmuchowa z lat 1383, 1558; Ziêbic (³awnicza) z 1399 r.
Zbiór dokumentów klasztoru w. Macieja we Wroc³awiu, Rep. 66, pieczêcie: Cerkwicy z 1437 r.;
Kluczborka z lat 13761668; Koli z 1683 r.; Legnicy z lat 1324, 1543; Namys³owa z 1468 r.;
Olenicy z 1472 r.; Olesna z 1686 r.; O³awy z 1394 r.; Raciborza z 1676 r.; rody l¹skiej z
1333 r.; Ziêbic z 1315 r.
Zbiór dokumentów klasztoru cystersów w Henrykowie, Rep. 84, pieczêcie: Dzier¿oniowa z
1303 r.; Paczkowa z 1415 r.; Strzelina z lat 1316 i 1351; Z¹bkowic z 1407 r.; Ziêbic z 1665 r.
Zbiór dokumentów klasztoru cystersów w Lubi¹¿u, Rep. 91, pieczêcie: G³ogówka z lat 1314 i
1712; Góry l¹skiej z lat 1326 i 1686; Jawora z 1304 r.; Legnicy z lat 1330 i 1621; Opola z
1626 r.; Strzegomia z 1586 r.; cinawy z 1346 r.; rody l¹skiej z lat 1324 i 1694; Wo³owa z
1691 r.; Z³otoryi z 1348 r.
Zbiór dokumentów pergaminowych klasztoru premonstratensów w. Wincentego we Wroc³awiu, Rep. 67, pieczêcie: Bytomia z lat 1502, 1506 (³awnicza), 1709; G³ogowa z 1552 r.;
K¹tów z lat 1354 i 1566; Olenicy z 1310 r.; O³awy z 1501 r.
Zbiór dokumentów fundacji w. Jadwigi w Brzegu, Rep. 68, pieczêcie: Brzegu z 1414 r.; Byczyny z 1418 r.; Niemczy z 1421 r.; Olenicy z 1414 r.; O³awy z 1464 r.; Wo³czyna z 1418 r.
Zbiór dokumentów benedyktynek z Legnicy, Rep. 93, pieczêcie: Chojnowa z lat 1415, 1472 i
1651; G³ogowa z 1755 r.; K¹tów (³awnicza) z 1470 r.; Legnicy z lat 1702 i 1732; Lubina z
1472 r.; Prochowic z 1738 r.; Z³otoryi (³awnicza) z 1418 r.
Akta miasta Wroc³awia  dokumenty, pieczêcie: Bierutowa z 1542 r.; Dzier¿oniowa z 1692 r.;
G³ogowa z 1540 r.; Jeleniej Góry z 1629 r.; Krapkowic z 1674 r.; Lubania z 1688 r.; Milicza
z 1676 r.; Namys³owa z 1546 r.; Raciborza z 1649 r.; Szprotawy z 1693 r.; rody l¹skiej z
1679 r.; Sycowa z 1663 r.; wiebodzic z 1694 r.

 Oddzia³ w Legnicy

Akta miasta Chojnowa: pieczêæ Chojnowa przy dok. z 1595 r. sygn. dawna. Muz. 3303 a; pieczêæ Chojnowa z 1651 r. sygn. dawna. Muz. 1997; pieczêæ Wo³owa na dok. z 1714 r. b.
sygn.
Akta miasta Legnicy: pieczêæ Legnicy na dok. z 1510 r. sygn. U 493, pieczêæ Legnicy na dok.
z 1511 r. sygn. U 498, pieczêæ Legnicy na dok. z 1759 r. sygn. U 1639, pieczêæ Legnicy z
1780 r. sygn. U 673, pieczêæ Lubina przy dok. z 1446 r. sygn. U 310, pieczêæ Lubina na dok.
z 1607 r. sygn. U 1613; pieczêæ Prochowic na dok. z 1471 r. sygn. U 385 b, pieczêæ Prochowic na dok. z 1690 r. sygn. 1468; pieczêæ cinawy z 1662 r. sygn. U 1440; pieczêæ Wiñska
z 1615 r. sygn. U 1461.

Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze

Pieczêcie na dokumentach:
Miasto Kargowa  cech m³ynarzy: pieczêæ Zaboru na dok. z 1726 r. sygn. 2 D, pieczêæ Zaboru
na dok. z 1792 r. sygn. 26 D.
Miasto Ko¿uchów  cech sukienników: pieczêæ Ko¿uchowa na dok. z 1723 r. sygn. 1 D, cech
szewców  pieczêæ Ko¿uchowa z 1571 r. sygn. 1 D.
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Miasto Lubsko  cech nieznany: pieczêæ Gubina z 1584 r. sygn. D 57; cech krawców: pieczêæ
Sulechowa na dok. z 1628 r. sygn. D 61; cech nieznany: pieczêæ Torzymia z 1657 r. D 83,
pieczêæ Trzebiela na dok. z 1628 r.
Dokumenty miasta Lubska  pieczêæ Gubina z 1507 r. sygn. D 43; pieczêæ Krosna Odrzañskiego na dok. z 1534 r. sygn. D 44; pieczêæ Lenej na dok. z 1703 r. sygn. D 107; pieczêæ
Lewina Brzeskiego na dok. z 1688 r. sygn. D 104; pieczêæ Lubska na dok. z 1588 r. sygn.
D 51; pieczêæ Lwówka l¹skiego na dok. z 1657 r. sygn. D 86; pieczêæ Nowogrodca nad
Kwis¹ na dok. z 1657 r. sygn. D 84.
Miasto Miêdzyrzecz  cech piekarzy: pieczêæ Strzelina na dok. z 1796 r. sygn. 21 D; cech
sukienników: pieczêæ Sulechowa na dok. z 1680 r. sygn. 24 D; cech tkaczy: pieczêæ wiebodzina na dok. z 1613 r. sygn. 1 D, pieczêæ wiebodzina z 1614 r. sygn. 2 D.
Miasto Szlichtyngowa  cech piekarzy: pieczêæ Kowar na dok. z 1710 r. sygn. 6 D.
Akta miasta Szprotawy  pieczêæ G³ogowa na dok. z 1739 r. sygn. 369; pieczêæ Szprotawy na
dok. z 1726 r. sygn. 369.
Miasto wiebodzin  cech rzeników: pieczêæ Wa³brzycha na dok. z 1793 r. sygn. 7 D.
Miasto Wschowa  cech nieznany: pieczêæ Chobieni na dok. z 1620 r. sygn. 1 D, pieczêæ
Czerniny na dok. z 1776 r. sygn. XIII 22, pieczêæ Góry (sekret) na dok. z 1794 r. sygn. XX
14, pieczêæ Polkowic na dok. z 1733 r. sygn. 15 D; cech farbiarzy: pieczêæ S³awna na dok.
z 1788 r. sygn. 18 D; cech kapeluszników: pieczêæ Legnicy na dok. z 1675 r. sygn. 13 D,
pieczêæ W¹soszy na dok. z 1730 r. sygn. 18 D; cech mydlarzy: pieczêæ Gorzowa Wielkopolskiego z 1729 r. sygn. 165 D, pieczêæ Strzegomia na dok. z 1807 r. sygn. 164 D; cech
piekarzy: pieczêæ Przemkowa na dok. z 1746 r. sygn. 32 D, pieczêæ Wiñska z 1615 r. sygn.
22 D; cech stolarzy: pieczêæ Ko¿uchowa z 1692 r. sygn. 35 D, pieczêæ G³ogowa z 1755 r.
sygn. 52 D; cech z³otników: pieczêæ Ko¿uchowa z 1720 r. sygn. 15 D.
Miasto Zielona Góra  cech cieli: pieczêæ Krosna Odrzañskiego na dok. z 1777 r. sygn. 83 D,
pieczêæ Nowej Soli z 1714 r. sygn. 37 D; cech nieznany: pieczêæ Bobrowic z 1733 r. sygn.
22 D, pieczêæ Bytomia Odrzañskiego z 1361 r. sygn. 9 D, pieczêæ Czerniny na dok. z 1810 r.
sygn. 33 D, pieczêæ Nowogrodu Bobrzañskiego na dok. z 1756 r. sygn. 12 D, pieczêæ
Trzebnicy z 1672 r. sygn. 14 D; cech kowali i lusarzy: pieczêæ Góry na dok. z 1755 r.
sygn. 2 D, 5 D.
Dokumenty miasta ¯agania  pieczêæ ¯agania przy dok. z 1415 r. sygn. 19, pieczêæ ¯agania na
dok. z 1507 r. sygn. 99, pieczêæ herbowa ¯agania na dok. z 1692 r. sygn. II 1.
Miasto ¯ary  cech bednarzy: pieczêæ Nowego Miasteczka na dok. z 1693 r. sygn. 6 D, pieczêæ Trzebiela na dok. z 1723 r. sygn. 7 D, pieczêæ Zielonej Góry na dok. z 1657 r. sygn.
4 D, pieczêæ ¯agania na dok. z 1616 r. sygn. 2 D; cech farbiarzy: pieczêæ Lubania na dok.
z 1776 r. sygn. 16 D, pieczêæ Krzystkowic na dok. z 1769 r. sygn. 15 D, pieczêæ ¯ar na dok.
z 1750 r. sygn. 13 D, pieczêæ ¯agania na dok. z 1812 r. sygn. 19 D; cech kunierzy: pieczêæ
Gozdnicy na dok. z 1642 r. sygn. 7 D, pieczêæ Otynia na dok. z 1651 r. sygn. 10 D, pieczêæ
Przewozu na dok. z 1733 r. sygn. 32 D, pieczêæ Przewozu na dok. z 1746 r. sygn. 38 D,
pieczêæ Trzebiela na dok. z 1705 r. sygn. 24 D; cech p³atnerzy: pieczêæ Sulechowa na dok.
z 1701 r. sygn. 1 D, sygn. D 62, pieczêæ luna ¯ar z 1653 r.

3. ród³a drukowane
BARTHOLOMAEI Stheni Bregensis, Descriptio totius Silesiae, Hrsg. F. Nieländer, Breslau
1927.
CODEX diplomaticus Brandenburgensis, Hrsg. A. F. Riedel, Berlin 18381869.
CODEX diplomaticus Silesiae, Bd. IXXXVI, Breslau 1857 i nn.
CODEX Iuris Municipalis (CID), Privilegia, Regalium Civitatum Provincialium Regni Bohemiae, Annorum 12251419, vyd. J. Èelakovsky, Praha 1895.
CORPORIS Constitutionum Marchicarum, Th. 16, Berlin 17371750.
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ÈELAKOVSKÝ J., FRIEDRICH G., Privilegia královských mìst èeských 14201526, Praha
1948.
DESCRIPCIO Totius Silesie et civitatis Regie Vratislaviensis per M. Bartholomeum Stenum,
[w:] Scriptores Rerum Silesiacarum, Hrsg. H. Markgraf, Bd. XVII, Breslau 1902.
JANA D³ugosza, Banderia Prutenorum tudzie¿ Insignia seu clenodia Regni Poloniae,
wyd. J. Muczkowski, Kraków 1851.
JOHANN Siebmachers Wappenbuch von 1605, Hrsg. H. Appuhn, Dortmund 1994.
PAPROCKI B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. Turowski, Kraków 1858.
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40, 9091, 109, 187
Goschütz zob. Goszcz
Goszcz (Goschütz) 65, 140, 184
Gottesberg zob. Boguszów
Gozdnica (Freiwaldau) 24, 54, 155, 171, 174175,
207
Góra (Guhrau) 92, 124, 131132, 189, 190, 214
Göritz zob. Górzyca
Görlitz zob. Zgorzelec
Górzyca (Göritz) 24, 116117, 137
Grabow zob. Grabów
Grabów (Grabow) 25, 33, 100, 187
Greifenberg zob. Gryfice
Greifenhagen zob. Gryfino
Greiffenberg zob. Gryfów l¹ski
Greifswald 9
Grimnitz 5, 100
Grodków (Grottkau) 24, 2829, 74, 82, 87, 94,
211
Gross Strehlitz zob. Strzelce Opolskie
Grünberg zob. Zielona Góra
Gryfice (Greifenberg) 24, 120, 124, 146, 217
Gryfino (Greifenhagen) 22, 24, 81, 155, 166167,
191, 217
Gryfów l¹ski (Greiffenberg) 30, 177
Guben zob. Gubin
Gubin (Guben) 24, 74, 104
Guhrau zob. Góra
Guttentag zob. Dobrodzieñ
Gülzow zob. Golczewo
Habelschwerdt zob. Bystrzyca K³odzka
Hainau zob. Chojnów
Hainovia zob. Chojnów
Halbau zob. I³owa
Helsingor 147
Hernstadium zob. W¹sosz
Herrnstadt zob. W¹sosz
Hirschberg zob. Jelenia Góra
Hohenfriedeberg zob. Dobromierz
Homburg 77
Hundsfeld zob. Psie Pole
I³owa (Halbau) 24, 88
Insterburg zob. Czerniachowsk
Iñsko (Nörenberg) 105

Jakobshagen zob. Dobrzany
Jakobswalde zob. Kotlarnia
Jasieñ (Gassen) 24, 43, 79, 88, 156
Jauer zob. Jawor
Jawor (Jauer) 18, 24, 93, 111112, 123, 131, 161,
211
Jägerndorf zob. Karniów
Jedlina (Charlottenbrunn) 85, 88, 106
Jelenia Góra (Hirschberg) 4243, 151, 166, 170,
174, 204, 207, 212, 214
Juliusburg zob. Dobroszyce
Kalisz Pomorski (Kallies) 29, 107
Kallies zob. Kalisz Pomorski
Kamienna Góra (Landeshut) 29, 30, 71, 76, 80,
167, 177178, 213214
Kamieñ Pomorski (Kammin) 53, 112, 119, 122
123, 125126, 129, 134, 138, 186, 206, 217
Kammin zob. Kamieñ Pomorski
Kanth zob. K¹ty
Karlino (Körlin) 24, 2627, 119, 126, 146, 217
Karlsmarkt zob. Kar³owice
Karlsruh zob. Pokój
Kar³owice (Karlsmarkt) 65
Karniów (Jägerndorf, Krnov) 116, 126, 212
Kasimir zob. Kazimierz
Katowice (Kattowitz) 9, 154
Katscher zob. Kietrz
Kattowitz zob. Katowice
Kazimierz (Kasimir) 176
K¹ty (Kanth) 101102
Kietrz (Katscher) 24, 87, 214
Klein Strehlitz zob. Strzeleczki
Kluczbork (Kreuzburg) 24, 30, 71, 74, 139140,
167, 176, 203, 213214
K³odzko (Glatz) 2425, 95, 101, 109, 214
Kolberg zob. Ko³obrzeg
Kolonia 20
Ko³obrzeg (Kolberg) 20, 24, 74, 111, 119, 126,
145, 147, 150, 217
Konotop (Kontop) 42, 4548, 50, 69, 74, 146, 170,
174
Kopenhaga 148
Korfantów (Friedland) 68
Kosel zob. Kole
Kostenblut zob. Kostom³oty
Kostom³oty (Kostenblut) 107, 122, 125
Kostrzyn n. Odr¹ (Küstrin a. O) 24, 2627, 40,
79, 81, 91, 96, 147, 150, 160, 192, 196, 199,
203
Koszalin (Köslin) 9, 24, 72, 111113, 119, 125,
127, 129, 217
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Koszyce 17, 34
Kotlarnia (Jakobswalde) 145
Kotzenau zob. Chocianów
Kowary (Schmiedeberg) 35, 3839, 42, 4546,
106, 156, 170, 174, 196, 213
Kole (Kosel) 157158, 175, 214
Ko¿uchów (Freistadt) 13, 2829, 63, 68, 71,
212213, 215
Köben zob. Chobienia
Königsberg zob. Chojna
Königshütte zob. Królewska Huta
Königswalde zob. Lubniewice
Köslin zob. Koszalin
Krapkowice (Krappitz) 24, 88, 156, 191, 193
Krappitz zob. Krapkowice
Kreuzburg zob. Kluczbork
Krosno Odrzañskie (Krossen) 5, 24, 81, 92, 96,
118, 124, 190
Krossen zob. Krosno Odrzañskie
Królewska Huta (Königshütte) 98, 153, 163, 200
Krzeszów 37
Krzystkowice (Christianstadt) 24, 43, 88, 156
Kunstadt zob. Wo³czyn
Kupfferberg zob. Miedzianka
Kutna Hora 17, 90
Küstrin a. Oder zob. Kostrzyn n. O.
Labes zob. £obez
Lagow zob. £agów
Landeck zob. L¹dek
Landeshut zob. Kamienna Góra
Landsberg zob. Gorzów Wielkopolski
Landsberg i. Ob. Schl. zob. Gorzów l¹ski
Langenbielau zob. Bielawa
Langendorf zob. Wielowie
Lauban zob. Lubañ
Lauenburg zob. Lêbork
Lauf 17
L¹dek (Landeck) 2426, 101, 109
Leba zob. £eba
Legnica (Liegnitz) 18, 26, 3336, 39, 42, 4448,
67, 72, 76, 79, 101102, 112113, 124, 133,
161, 196, 212
Leipe zob. Lipa
Leobschütz zob. G³ubczyce
Leszno 201
Lena (Marklissa) 24, 89
Lenica (Lissa in Schles.) 24, 70, 193
Leubus zob. Lubi¹¿
Lewin (Lewin) 24
Lewin Brzeski (Löwen) 24, 151, 166
Lêbork (Lauenburg) 144, 146, 166168, 217

246

Liebau zob. Lubawka
Liebenavia zob. Lubrza
Liebenau zob. Lubrza
Liebenthal zob. Lubomierz
Liegnitz zob. Legnica
Lipa (Leipe, Leippa) 144
Lipiany (Lippehne) 22, 24, 92, 196
Lipke zob. Lipki Wielkie
Lipki Wielkie (Lipke) 145
Lippehne zob. Lipiany
Lissa zob. Lenica
Litomieøice 17
Londonderry 57
Lorenzdorf zob. £awszowa
Loslau zob. Wodzis³aw l¹ski
Lotzen 40
Löwen zob. Lewin Brzeski
Löwenberg zob. Lwówek l¹ski
Lubañ (Lauban) 3435, 37, 42, 4548, 7476, 102,
186
Lubawka (Liebau) 24, 150
Lubeka (Lübeck) 15, 148
Lubenthala zob. Dobromierz
Lubi¹¿ (Leubus) 114, 124, 130
Lubiechów 128
Lubin 24, 104, 113, 120, 124, 136
Lubliniec (Lublinitz) 24, 193
Lublinitz zob. Lubliniec
Lubniewice (Königswalde) 174
Lubomierz (Liebenthal) 114, 125, 135
Lubrza (Liebenau) 69, 114, 127, 213
Lubsko (Sommerfeld) 5, 79, 96, 161, 184
Lwów 167
Lwówek l¹ski (Löwenberg) 3536, 42, 4548,
7677, 102, 167169, 193194, 204
£agów (Lagow) 114, 122, 139
£awszowa (Lorenzdorf) 70
£eba (Leba) 24, 26, 89, 139, 147, 217
£obez (Labes) 25, 89, 217
Magdeburg 68, 73
Malbork 67
Marklissa zob. Lena
Massow zob. Maszewo
Maszewo (Massow) 68, 89, 127, 157, 185, 217
Meerseburg 67
Miasteczko l¹skie (Georgenberg) 41, 42, 45
47, 97, 116, 124, 126, 130, 162, 170
Miastko (Rummelsburg) 24, 217
Micha³ów (Michelau) 23, 89
Michelau zob. Micha³ów

Miedzianka (Kupfferberg) 24, 27, 153, 213
Mieroszów (Friedland) 71, 215
Mieszkowice (Bärwalde i. Neumark) 24, 70, 143,
159, 167, 174
Miêdzylesie (Mittelwalde) 24, 155, 167, 173174,
207
Milicz (Militsch) 29, 114, 124, 130, 213
Militsch zob. Milicz
Mirsk (Friedeberg a. Queis) 139, 151, 160161,
171
Mittelwalde zob. Miêdzylesie
Mohrin zob. Moryñ
Moryñ (Mohrin) 7475, 9192, 150
Most 17, 34, 90
Muskau 89
Münster 77
Myslowitz zob. Mys³owice
Mys³owice (Myslowitz) 18, 24
Mylibórz (Soldin) 24, 29, 40, 92, 109, 187
Nameslavia zob. Namys³ów
Namslau zob. Namys³ów
Namys³ów (Namslau) 24, 30, 137, 187, 213
Naumburg a. Bober zob. Nowogród Bobrzañski
Naumburg a. Queis zob. Nowogrodziec
Neisse zob. Nysa
Neuburg 68
Neugard zob. Nowogard
Neumarcum zob. roda l¹ska
Neurode zob. Nowa Ruda
Neusalz zob. Nowa Sól
Neustadt zob. Prudnik
Neustädtel zob. Nowe Miasteczko
Neustettin zob. Szczecinek
Neuwarp zob. Nowe Warpno
Neuwedell zob. Drawno
Niemcza (Nimptsch) 68, 184185, 215
Niemodlin (Falkenberg) 24, 151152, 161, 166,
215
Nimptsch zob. Niemcza
Norymberga 79
Nowa Cerekwia (Deutsch Neukirch) 65, 179
Nowa Ruda (Neurode) 24, 155, 174, 207, 215
Nowa Sól (Neusalz) 4243, 4548, 79, 106, 148,
196
Nowe Miasteczko (Neustädtel) 121, 123, 139,
171, 185186
Nowe Warpno (Neuwarp) 24, 150, 187
Nowogard (Neugard) 71, 7475, 89, 157, 185,
189, 217
Nowogrodziec (Naumburg a. Queis) 68, 74, 89
Nowogród Bobrzañski (Naumburg a. Bober) 65,
72, 167, 188

Nörenberg zob. Iñsko
Nysa (Neisse) 24, 63, 94, 123127, 129, 189, 215
Oberglogau zob. G³ogówek
Oels zob. Olenica
Offenburg 68
Ohlau zob. O³awa
Okonek (Ratzebuhr) 24, 107, 151, 155, 187, 217
Olavia zob. O³awa
Olecko 39
Olesno (Rosenberg) 22, 24, 137, 193, 215
Olenica (Oels) 2425, 78, 92, 111, 113, 124,
134135, 212, 215
O³awa (Ohlau) 24, 79, 213, 215
Opawica (Troplowitz) 145
Opole (Oppeln) 9, 20, 24, 79, 81, 92, 109, 123,
128, 139, 161, 183, 191, 193, 195, 199, 212,
215
Oppeln zob. Opole
Osnabrück 100
Ono Lubuskie (Drossen) 29, 105
Otmuchów (Ottmachau) 24, 68, 94, 154
Ottmachau zob. Otmuchów
Otyñ (Otin, Deutsch Wartenberg) 3435, 37, 42,
4448, 74, 151, 160, 169
Paczków (Patschkau) 2425, 94, 113, 124, 134
135, 215
Parchwitz zob. Prochowice
Patschkau zob. Paczków
Peiskretscham zob. Pyskowice
Pe³czyce (Bernstein) 29, 158159, 174
Pförten zob. Brody
Pilichowice 24
Pitschen zob. Byczyna
Plate zob. P³oty
Pless zob. Pszczyna
P³oty (Plate) 217
Pobiednia (Wigandsthal) 70, 155
Poczdam 9
Pogorzele 183
Pokój (Karlsruh) 89, 194
Polanów (Pollnow) 24, 187, 217
Police (Pölitz) 24, 81, 217
Polkowice (Polkwitz) 79, 81
Polkwitz zob. Polkowice
Pollnow zob. Polanów
Polnisch Wartenberg zob. Syców
Polzin zob. Po³czyn Zdrój
Po³czyn Zdrój (Polzin) 24, 89, 154, 196, 199, 217
Poznañ 35
Pölitz zob. Police
Praga 9, 17, 73
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Prausnitz zob. Prusice
Priebus zob. Przewóz
Primkenau zob. Przemków
Prochowice (Parchwitz) 24, 158, 213
Proskau zob. Prószków
Prószków (Proskau) 89, 175
Prudnik (Neustadt) 35, 38, 42, 4547, 7374, 76,
78, 102104, 184, 186, 215
Prusice (Prausnitz) 24, 70, 86, 89, 139, 193
Przemków (Priemkenau) 85
Przewóz (Priebus) 64, 74
Pøibislav 201
Psie Pole (Hundsfeld) 21, 24, 167, 179
Pszczyna (Pless) 24
Putbus 191
Pyritz zob. Pyrzyce
Pyrzyce (Pyritz) 29, 75, 184, 217
Pyskowice (Peiskretscham) 18, 24
Racibórz (Ratibor) 22, 24, 27, 108, 156, 175, 191,
193, 212, 215
Radków (Wünschelburg) 71, 215
Radzimowice (Altenberg) 153
Rakoniewice 156
Ratibor zob. Racibórz
Ratzebuhr zob. Okonek
Raudten zob. Rudna
Rawicz 156
Recz (Reetz) 24, 27, 67, 7475, 81, 83, 89, 105
Reetz zob. Recz
Regenwalde zob. Resko
Reichenbach zob. Dzier¿oniów
Reichenstein zob. Z³oty Stok
Reinerz zob. Duszniki Zdrój
Reppen zob. Rzepin
Resko (Regenwalde) 166, 171172, 174, 217
Rogono 81
Rosenberg zob. Olesno
Rothenburg zob. Czerwieñsk
Ro¿ków 128
Rudelstadt zob. Ciechanowice
Rudna (Raudten) 24, 124, 131132
Ruhland 103
Rummelsburg zob. Miastko
Rügenwalde zob. Dar³owo
Rybnik 24, 150, 160, 174
Rzepin (Reppen) 24, 159
Saabor zob. Zabór
Sagan zob. ¯agañ
Saganum zob. ¯agañ
Salzburg 67
Schermeisel zob. Trzemeszno Lubuskie
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Schivelbein zob. widwin
Schlawa zob. S³awa
Schlawe zob. S³awno
Schmiedeberg zob. Kowary
Schönau zob. wierzawa
Schönberg zob. Che³msko
Schönfliess zob. Trzciñsko
Schurgast zob. Skorogoszcz
Schweidnitz zob. widnica
Schwiebus zob. wiebodzin
Schwiebussen zob. wiebodzin
Seidenberg zob. Zawidów
Senftenberg 104
Sianów (Zanow) 24, 26, 82, 84, 89, 146, 187
Siegersdorf zob. Zebrzydowa
Silberberg zob. Srebrna Góra
Skorogoszcz (Schurgast) 24, 155, 193
Slavonice 201
S³awa (Schlawa) 8687, 89, 185, 201
S³awków 194
S³awno (Schlawe) 25, 82, 89, 100, 146, 217
S³oñsk (Sonnenburg) 29, 64, 7475, 114, 117,
122, 139
S³ubice 9
S³upsk (Stolp) 24, 81, 84, 89, 146, 187, 218
Sobótka (Zobten) 29, 114, 124, 126, 135, 213,
215
Sohrau Oberschl. zob. ¯ory
Soldin zob. Mylibórz
Sommerfeld zob. Lubsko
Sonnenburg zob. S³oñsk
Sorau zob. ¯ary
Soraw zob. ¯ary
Speyer 68
Sprottau zob. Szprotawa
Srebrna Góra (Silberberg) 35, 38, 42, 4547, 84,
87, 95, 97, 213, 215
Stargard Szczeciñski 24, 7879, 146, 149, 157,
162163, 218
Steinau zob. cinawa
Sternberg zob. Torzym
Stettin zob. Szczecin
Stolp zob. S³upsk
Straslund 148
Strehlen zob. Strzelin
Stregovia zob. Strzegom
Striegau zob. Strzegom
Stroppen zob. Strupina
Strupina (Stroppen) 24, 85, 89, 193194, 215
Strzegom (Striegau, Stregovia) 24, 76, 81, 111
112, 124, 133, 186, 213, 215
Strzelce Krajeñskie (Friedeberg) 29, 116118,
124, 189

Strzelce k. Sobótki 132
Strzelce Opolskie (Gross Strehlitz) 82, 193
Strzeleczki (Klein Strehlitz) 87
Strzelin (Strehlen) 2425, 114, 124, 132, 172
173, 213, 215
Suchañ (Zachan) 24, 81, 218
Sulau zob. Su³ów
Sulechów (Züllichau) 7475, 81, 83, 96, 190
Sulêcin (Zielenzig) 5, 24, 105, 116118, 125, 130,
138139
Su³ów (Sulau) 24, 89
Swinemünde zob. winoujcie
Syców (Polnisch Wartenberg) 24, 169
Szczecin (Stettin) 5, 9, 20, 28, 3334, 38, 42, 67,
72, 81, 99, 100, 109, 218
Szczecinek (Neustettin) 150, 187, 218
Szprotawa (Sprottau) 30, 3435, 37, 42, 4548,
74, 7677, 92, 103104, 162
cinawa (Steinau) 22, 2930, 79, 134, 191, 193,
199, 213
cinawa Ma³a 24
roda l¹ska (Neumarkt) 22, 24, 30, 136, 138,
193, 194, 213
widnica (Schweidnitz) 20, 26, 3436, 42, 4445,
47, 79, 83, 85, 161, 169, 198199, 212, 215
widwin (Schivelbein) 30, 74, 75, 91, 184, 185,
192
wiebodzice (Freiburg, Freiberga) 71, 213, 216
wiebodzin (Schwiebus, Schwiebussen) 2829,
63, 74, 212213, 216
wierzawa (Schönau) 70, 139
wiêciechowa 138
winoujcie (Swinemünde) 25, 147, 187, 218
Tabor 34
Tarnowitz zob. Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry (Tarnowitz) 34, 35, 38, 4142,
4548, 76, 77, 97, 152153, 194, 201, 216
Tempelburg zob. Czaplinek
Teschen zob. Cieszyn
Toruñ 10, 53, 140
Torzym (Sternberg) 87, 89, 172, 176
Tost zob. Toszek
Toszek (Tost) 24, 124, 133, 193, 195
Trachenberg zob. ¯migród
Trebnitz zob. Trzebnica
Treptow a. Rega zob. Trzebiatów
Triebel zob. Trzebiel
Troplowitz zob. Opawica
Trzciñsko (Schönfliess) 30, 7475, 91, 184185
Trzebiatów (Treptow a. Rega) 76, 120, 125, 139,
187, 218

Trzebiel (Triebel) 24, 84, 89
Trzebnica (Trebnitz) 113, 124, 133, 216
Trzemeszno Lubuskie (Schermeisel) 145
Tøebnica 17
Tschirnau zob. Czernina
Twardogóra (Festenberg) 24, 140, 166, 174
Tyl¿a 39
Ujazd (Ujest) 68, 189
Ujest zob. Ujazd
Uraz (Auras) 24, 178
Usedom zob. Uznam
Usti nad £ab¹ 90
Uznam (Usedom) 99
Vietz zob. Witnica
Waldenburg zob. Wa³brzych
Waldkappel 77
Wa³brzych (Waldenburg) 24, 155, 171, 173174,
207, 213
Wangerin zob. Wêgorzyno
Wansen zob. Wi¹zów
Warmbrunn zob. Cieplice
Wartha zob. Bardo
W¹sosz (Herrnstadt, Herrnstadium) 24, 148,
149, 214
Weisenburg 68
Werben zob. Wierzbno
Wêgorzewo 39
Wêgorzyno (Wangerin) 24, 218
Wi¹zów (Wansen) 24, 124125, 127, 129, 187
Widuchowa (Fiddichow) 7274, 89, 146147,
175, 218
Wielowie (Langendorf) 145
Wierzbno (Werben) 70, 120, 127, 138, 140, 150,
218
Wigandsthal zob. Pobiednia
Wilhelmsthal zob. Boles³awów
Winzig zob. Wiñsko
Wiñsko (Winzig) 3536, 4243, 47, 76, 169,
175
Witnica (Vietz) 9
Wleñ (Birkenau) 24, 155, 160
W³odzienin (Bladen) 145
Wodzis³aw l¹ski (Loslau) 24, 89, 137, 193
Wohlau zob. Wo³ów
Woischnik zob. Woniki
Woldenberg zob. Dobiegniew
Wolin (Wollin) 187, 218
Wollin zob. Wolin
Wo³czyn (Kunstadt) 29, 63, 68, 214
Wo³ów (Wohlau) 24, 145, 168
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Woniki (Woischnik) 156, 174, 193
Wroc³aw (Breslau) 9, 17, 20, 2728, 3435, 37,
42, 4450, 54, 72, 76, 78, 102103, 112113,
115, 122, 124, 129, 130, 134, 169170, 172,
192, 195, 198199, 203204, 212
Wünschelburg zob. Radków
Zabothum zob. Sobótka
Zabór (Saabor, Fürsteneich) 4142, 46, 74, 84,
8687, 189
Zachan zob. Suchañ
Zanow zob. Sianów
Zawidów (Seidenberg) 74, 82, 84, 89, 124, 132
133, 186
Z¹bkowice (Frankenstein) 24, 30, 95, 101, 109,
143, 166, 216
Zebrzydowa (Siegersdorf) 114
Zehden zob. Cedynia
Zgorzelec (Görlitz) 34, 4748, 54, 76, 85, 101,
109, 184, 192, 198199
Ziegenhals zob. G³ucho³azy
Zielona Góra (Grünberg) 9, 37, 7172, 106, 157,
160, 166, 184, 205
Ziêbice (Münsterberg) 20, 2426, 63, 68, 71, 92,
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95, 109, 143, 151152, 161, 166, 168, 172
173, 180, 184, 203, 207, 212
Zielenzig zob. Sulêcin
Zirkwitz zob. Cerekwica
Z³ocieniec (Falkenburg) 30, 79, 167
Z³otniki Lubañskie (Goldentraum) 153
Z³otoryja (Goldberg) 20, 2324, 27, 143144, 151,
153, 161, 167, 179, 214
Z³oty Stok (Reichenstein) 2627, 35, 38, 42, 45
48, 84, 87, 95, 97, 106, 214
Zobten zob. Sobótka
Züllichau zob. Sulechów
Zülz zob. Bia³a
dar nad Sazavou 201
¯agañ (Sagan, Saganum) 32, 3437, 40, 42,
4448, 64, 68, 71, 7374, 76, 78, 8081,
94, 104, 109, 162, 166, 168, 170, 180, 184,
198199, 214
¯ary (Sorau, Soraw) 24, 8182, 85, 89, 173, 180,
200
¯migród (Trachenberg) 29, 167, 178, 214
¯ory (Sohrau Oberschl.) 22, 24, 27, 70, 193, 216
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sygn. 1, fot. Z. Bujkiewicz)
Tablica 10. Dokument herbowy z XVI w. dla Lubania (1541 r.), wystawiony przez Ferdynanda I,
króla Czech i Wêgier (AP Wroc³aw, Dokumenty m. Lubania, sygn. XVII)
Tablica 11. Dokument herbowy z XVII w. dla ¯agania (1602 r.), wystawiony przez cesarza
Rudolfa II (AP Zielona Góra, Dokumenty m. ¯agania, sygn. 144, fot. L. Krutulski-Krechowicz)
Tablica 12. Dokument herbowy z XVII w. dla Gliwic (1629 r.), wystawiony przez cesarza Ferdynanda II (AP Katowice, Oddz. Gliwice, Akta m. Gliwice, sygn. MGl. 45)
Tablica 13. Wizerunek herbu Szczecina z dokumentu wystawionego przez Karola XI, króla
Szwecji w 1660 r. (Szczecin na przestrzeni wieków. Historia, kultura, sztuka, red. E. W³odarczyk, Szczecin 1995)
Tablica 14. Dokument herbowy z XVIII w. dla Konotopu (1706 r.), wystawiony przez cesarza
Józefa I (AP Zielona Góra, Dokument m. Konotop, sygn. 231, fot. L. Krutulski-Krechowicz)
Tablica 15. Wizerunek herbu Konotopu z dokumentu z 1706 r. (AP Zielona Góra, fot. L. Krutulski-Krechowicz)
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Tablica 16. Mapa l¹ska Marcina Helwiga z 1561 r. z herbami ksiêstw l¹skich i ich stolic,
umieszczonymi na obrze¿ach (Zwischen Oder und Riesengebirge schlesische Karten aus
fünf Jahrhunderten, Ausstellung der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, Berlin 1987, s. 159160, mapa nr 6)
Tablica 17. Wizerunki herbów miast l¹skich z mapy M. Helwiga z 1561 r. (Zwischen...)
Tablica 18. Strona 222 herbarza J. Siebmachera z 1605 r. z wizerunkami herbów miast l¹skich (Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605, Hrsg. H. Appuhn, Harenberg Edition,
Dortmund 1994)
Tablica 19. Widok Myliborza z Topografii... M. Meriana z widocznym herbem miasta umieszczonym w lewej górnej czêci  1652 r. (M. Merian, Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae..., Franckfurt 1652)
Tablica 20. Herby miast marchijskich i pomorskich z Topografii... M. Meriana (M. Merian,
op. cit.)
Tablica 21. Herby miast marchijskich z Topografii... M. Meriana (M. Merian, op. cit.)
Tablica 22. Herby miast marchijskich z Topografii... M. Meriana (M. Merian, op. cit.)
Tablica 23. Wizerunki herbów miast l¹skich na wyrobach z cyny XVIXIX w. (E. Hintze,
Schlesische Zinngiesserwerkstätten, SViBS, 1909, Bd. V, s. 186)
Tablica 24. Wizerunki herbów miast l¹skich na wyrobach z cyny XVIXIX w. (E. Hintze, op.
cit., s. 187)
Tablica 25. Widok Brzegu Dolnego z pierwszej po³. XVIII w. autorstwa F. B. Wernera z umieszczonym ponad miastem wizerunkiem herbu (F. B. Werner, Topographie seu Compendium Silesiae, t. I, s. 410 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu)
Tablica 26. Herby miast l¹skich z Topografii l¹ska F. B. Wernera z lat 17441768
(F. B. Werner, op. cit., t. IIV)
Tablica 27. Herby miast l¹skich z Topografii l¹ska F. B. Wernera z lat 17441768
(F. B. Werner, op. cit., t. IIV)
Tablica 28. Herby miast l¹skich z Topografii l¹ska F. B. Wernera z lat 17441768
(F. B. Werner, Topographie seu Compendium Silesiae, t. IIV)
Tablica 29. Herby miast l¹skich w czasopimie saskim z XVIII w. (Historisches Topographisch Biographisches Monatliches Tage-Buch der neuesten in und ausländischen Begebenheiten und Anmerkungen mit Kupfern, Zittau 1779)
Tablica 30. Herby miast zachodniopomorskich w XIX-wiecznym wydawnictwie heraldycznym (Europäische Städte-Wappen, I. Abt., Wappen von 500 Städten Deutschlands, Leipzig
b.r.)
Tablica 31. Herby miast marchijskich, ³u¿yckich i l¹skich w XIX-wiecznym wydawnictwie
heraldycznym w wersjach u¿ywanych przez w³adze miejskie (Europäische Städte-Wappen)
Tablica 32. Herby miast l¹skich w XIX-wiecznym wydawnictwie heraldycznym w wersjach
u¿ywanych przez w³adze miejskie (Europäische Städte-Wappen)
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Zusammenfassung

SYMBOLISCHE INHALTE DER STÄDTISCHEN WAPPEN
IN SCHLESIEN, LUBUSZ-LAND UND WESTPOMMERN
BIS ZUM ENDE DES 18. JAHRHUNDERTS

Die Städte, die in Schlesien, im heutigen LubuszLand also in der ehemaligen Neumark, in Land Sternberg oder in Westpommern gelegen haben, gehörten während der Jahrhunderte den verschiedenen
Staaten an. Der Reichtum an Wappenthematik der schlesischen Städte, in denen sowohl die Spuren der
Piastenherrschaft, als auch der Herrschaft von den schlesischen, ungarischen und preußischen Königen festgehalten worden waren, verbildlichte die aufeinander folgenden Etappen der Wandlungen, die
sich auf diesem Gebiet vollzogen. Die Wappen der westpommerischen Städte bedeuten vor allem die
Symbolik, welche die einzelnen pommerischen Herzöge, die brandenburgischen, schwedischen und
später die preußischen Einflüsse repräsentierte. Die Wappen der Städte des Lubusz-Landes, die schon
in der Zeit der Herrschaft der brandenburgischen Markgrafen entstanden waren, wurden dagegen durch
die außergewöhnliche Stabilität und Dominanz der Motive gekennzeichnet, die die Herrschaft eines
Markgrafen repräsentierten. Die Änderungen hat erst die Gründung des Preußischen Königreiches
mitgebracht. Die Differenzierung der Wappensymbolik wurde auch im Zusammenhang mit der anderen konfessionellen sowie wirtschaftlichen Situation sichtbar. Aus diesem Grund bildeten die städtischen
Wappen des beschriebenen Gebiets ein ganz interessantes Forschungsthema für die Heraldiker.
Dieses Buch bildet kein nächstes Wappenbuch, wo alle Wappen der Städte beschrieben worden sind;
im letzten Jahrhundert sind schon viele von solchen Veröffentlichungen sowohl der deutschen als auch
der polnischen Heraldiker erschienen. In meinen Forschungen, die in solcher Fassung zu den ersten
Analysen von diesem Typ in der polnischen Heraldik gehören, konzentrierte ich mich auf zwei Grundfragen, die mit dem Stadtwappen verbunden sind. Die erste Frage  das sind die Hauptdarstellungsmuster von den Stadtwappen, wobei eine besondere Rolle der städtischen Siegel sowie der Wappenbriefe
berücksichtigt wird. Ich habe dann die von den Forschern nicht mehr in Frage gestellte Voraussetzung
angenommen, daß das Hauptmuster des Inhalts und der Symbolik des städtischen Wappens das Siegel
der Stadt war.
Das zweite viel mehr umfangreichere Problem, welches einen größeren Teil der Arbeit bildet, ist
mit der reichen Problematik der Symbolik von städtischen Wappen verbunden. Sie wurden mit Rücksicht
gebildet, bestimmte Informationen über die Stadt überliefern zu können. Um diese Informationen
verständlich zu machen, wurde es notwendig, sich sowohl der Bildnisse als auch der Farben zu bedienen, die sich leicht für die ehemaligen Bürger interpretieren ließen. Die von mir durchgeführten Forschungen hatten zum Ziel, auf die Inhalte sowie auf die Art und Weise hinzuweisen, wie sie in städtischen
Wappen von Herrschern, Besitzern oder von städtischen Behörden dargestellt wurden.
Ich habe das Prinzip angenommen, die symbolische Bedeutung der städtischen Wappen komplex
zu interpretieren. Die thematischen Gruppen, die dem Wappeninhalt entsprechend ausgesondert waren, wurden nicht nur auf Grund der darin enthaltenen Bildnisse interpretiert. Ich habe auch die Sym-
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bolik der Farben, Kleinoden und der Wappenbeigaben (heraldischen Prachstücken), sowie der Elemente berücksichtigt, welche von vielen Forschern entweder außer Acht gelassen oder nur im Kontext
der nicht symbolischen Wappenverzierungen betrachtet wurden.

Siegel als Hauptmuster des Stadtwappens
Das wichtigste Darstellungsmuster waren im Prozeß der Gestaltung der städtischen Wappen die Siegel
der Städte. Das städtische Wappen bildete formal eine Nachbildung des ritterlichen Wappens (auch im
Bereich der Funktion als Kampf- und Eigentumszeichen). In der Sphäre der benutzten symbolischen
Motive bildeten die Grundlage die Siegelbildnisse. Die städtischen Wappenbilder wurden in über 90% in
Anlehnung an allgemeinstädtische Siegel gebildet. Die ältesten Wappensiegel stammten aus dem 13. Jh.
Darauf waren jedoch vor allem die Wappen der Besitzer und Gründer der Städte zu sehen, welche erst mit
der Zeit, manchmal nach vielen Jahren als städtische Zeichen angenommen wurden. Im 13. und 14. Jh.
traten selten die Wappensiegel auf, auf denen Wappenbilder die Motive mit städtischer Thematik enthielten: Ziêbice (Münsterberg), Bytom Odrzañski (Beuthen an der Oder), Kluczbork (Kreuzburg),
Kostrzyn (Küstrin an der Oder). In diesem Zusammenhang soll die Genese des städtischen Wappens
auf keinen Fall auf die Lokationsaktion im 13. Jh. bezogen werden. Die Verbreitung des städtischen
Wappens, die sich in Erscheinung des Wappensiegels widerspiegelt, erfolgte in Schlesien, Lubusz-Land
und in Westpommern erst im 16. und 17. Jh. Aus dieser Periode kommt die größte Zahl der Wappensiegel. Seit der Wende sollten die neuen Siegel, die von den Behörden der Städte angefertigt worden
waren, für die Darstellungen der Städtischen Wappen gehalten werden, denn die häufig angenommenen Bildnisse befanden sich nicht nur auf den Siegeln sondern auch auf anderen Sehenswürdigkeiten
aus dieser Zeit. Solche Autoren der Landkarten und Beschreibungen der Städte wie Helwig, Schikfuß,
Zimmermann und Brüggemann hielten sie für Wappen.

Rolle der Wappenbriefe
Festes Element des heraldischen Usus waren in Schlesien die Verleihungen der Stadtwappen auf Grund
der speziellen Dokumente, die von Herrschern ausgestellt worden waren. Anfangs, in der ersten Hälfte
des 15. Jhs. nur vom Kaiser und König, später seit dem Ende des 15. Jhs. auch von den schlesischen
Herzögen. Die ausgestellten Dokumente, auf Grund deren die Städte die Wappen gewannen, kann man
in 3 Hauptgruppen teilen. Die erste Gruppe, wenn auf Bitte des Besitzers, des Stadtrates, oder aus
Initiative des Herrschenden das neue Stadtwappen verliehen wurde; das neue, denn de facto wurde ein
neues städtisches Zeichen geschaffen, obwohl es in manchen Dokumenten die Vorbehalten gab, daß
das Wappen verbessert wurde. Die zweite, wenn das Wappen den Städten mit den Lokationsdokumenten verliehen wurde. Endlich die dritte Gruppe, wenn ein neues Siegel verliehen, aber gleichzeitig im
Dokument eine Beschreibung der Farben angegeben wurde. Die Wappenbriefe bilden eine wertvolle
Quelle, die das Funktionieren des Wappens betreffen, denn der Aussteller wies oft auf die wichtigsten
Stellen und Objekte hin, wo das Wappen einer Stadt sichtbar sein konnte. Die Informationen, welche in
den Dokumenten enthalten waren und die Stellen der Lokalisierung des Wappens betrafen, konnten in
den Forschungen der Wappen anderer Städte ausgenutzt werden.

Heraldische Symbolik des Städtischen
Die Bildnisse der verschiedenen städtischen Bauten, wo anfangs die einzelnen Wehrmauern oder Türme
und später die ausgebauten architektonischen Kompositionen sichtbar waren, gehörten zu den häufigsten
Motiven, die man früher in den Siegelbildnissen und später in den Wappenbildern traf. In der Sphäre
der symbolischen Bedeutung repräsentieren die Bautenbildnisse ein Stadtbild, das nicht konkret sondern dem idealen, biblischen Neuen Jerusalem annähernd war. Man kann auch nicht in den Bildnissen
der Bauten nach Ähnlichkeiten mit den konkreten Objekten suchen, welche in den Städten existierten.
In vielen Fällen (erst im 19. und 20. Jh.) bemühten sich die lokalen Künstler die Bildnisse eines Baues
im Wappenbild den real vorhandenen ähnlich zu machen.
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Die Vorstellungen der städtischen Architektur symbolisierten auch ein in der Stadt geltendes gesetzliches System, das von dem ländlichen so unterschiedlich war. Inwieweit die Vorstellungen der
städtischen Bauten mit einem äußerlich symbolischen Zeichen des städtischen Status identifiziert
waren, zeugen in der Regel die Wappenbilder solcher kleinen Städte, die in Wirklichkeit keine Festungsanlagen, Türme oder Mauern besaßen. Trotzdem wurden ihre Vorstellungen in dem Wappen untergebracht.
Das Bildnis eines Baues im Wappen informierte z.B., daß die Stadt bestimmte Rechte besaß, die
gleichzeitig von dem Besitzer (Annahme seines Wappens im Wappenbild) oder durch die Stadtsangehörigkeit (für Protestanten in Schlesien nach dem 30-jährigen Krieg) beschränkt werden konnten.
Die Symbolik der städtischen Jurisdiktion wurde in den Stadtwappen nicht nur durch die Vorstellungen
des Baues repräsentiert. Eine spezifische Gruppe bildeten die Wappenbilder, wo die Bildnisse zu sehen
waren, die die Gerichtsbehörden repräsentierten. In den Wappenbildnissen, welche auf Grund der
mittelalterlichen allgemeinstädtischen Siegel gestaltet wurden, wurden die Motive untergebracht, welche dem mittelalterlichen symbolischen Kanon entsprachen, der die Gerechtigkeit repräsentierte. Die
Bildnisse einer Handfläche und einer Hand in den Wappen von Prusice (Prausnitz), Lenica (Deutsch
Lissa) und wierzawa (Schönau) sollen für die Darstellung der sog. Herrenhand gehalten werden.
Die Farben, welche in den Bildnissen der städtischen Architektur auftraten, beschränkten sich im
Prinzip auf zwei: silbern (weiß) und rot. Im ersten Fall, indem die silberne oder im Prinzip weiße Farbe
beim Wappenentwurf verwendet wurde, hatte man sich die früheren Vorstellungen, die in Wappenbildern der Städte Süd- und Westeuropas sichtbar waren, zum Vorbild genommen. Das Rote bildete
dagegen eine ikonische Repräsentation der wirklichen Farbe von städtischen Festungsanlagen, die es
in den ehemaligen schlesischen oder pommerischen Städten gegeben hatte.

Symbolik des Eigentums und der Angehörigkeit
Das meist spektakuläre Zeichen, das im Wappenbild den Besitzer repräsentierte, war selbstverständlich
sein Wappen. Ähnlich wie auf den Siegeln der herzoglichen Städte wurden in den privaten Städten auf
manchen Wappenbildnissen nur Wappenbilder oder die ganzen Wappen ihrer Besitzer dargestellt. Auf
diese Art und Weise wurde das ritterliche Wappen zum Zeichen, das die ganze Stadt repräsentierte. Im
Fall der Städte, welche ein Eigentum der Herrschenden bildeten, dienten ihre Wappensiegel als ikonographische Muster. In den privaten Städten spielten diese Rolle persönliche Siegel der Ritter.
Die im 14. Jahrhundert gestaltete ikonographische Anordnung, welche auf den Siegeln der Städte
ein Komplex der Bildnisse von städtischen Bauten darstellte, wurde gemeinsam mit dem Wappen zu
einem Element, das beim Entwerfen der späteren städtischen Wappen am häufigsten benutzt wurde.
Nach dem Vorbild der Siegel mit den Wappen der Herrscher wurden in den Privatstädten inmitten der
Mauern die Ritterwappen untergebracht. Da die Form der Wappenverleihung durch die offiziellen Dokumente (Wappenbriefe) spezifisch für den schlesischen Boden war, wurden die Ritterwappen relativ
selten benutzt. Unter 34 Wappenprivilegien für die schlesischen Städte (seit 1433 bis 1869 ausgegeben)
waren nur in 5 Privilegien die ritterlichen und adligen Wappen als das einzige oder eines der Elemente
von einem neuen städtischen Wappen zu finden.
Die Wappen der Herrscher, in den Wappenbildern untergebracht, die anfangs als symbolische Darstellung ihrer Macht über der Stadt galten, wurden mit der Zeit nach Aussterben der nächsten Dynastien zu den Informationszeichen, die die territoriale Angehörigkeit der Stadt bewiesen. In Schlesien
unterlagen solcher Umgestaltung die Wappen der schlesischen Piasten. In LubuszLand waren das die
Wappen von Markgrafen der askanischen Dynastie und in Pommern die Wappen von Greifenherzögen.
Mit Hilfe des Wappenbildes das sich im städtischen Wappen befand, wurden auch die Informationen über die staatliche Angehörigkeit der Stadt übermittelt. Das im städtischen Wappen untergebrachte Wappen des Herrschres  ein kaiserliches oder königliches Wappen  symbolisierte außer Macht
auch die Lage der Stadt in den Grenzen eines bestimmten Staates. Im Fall der schlesischen, märkischen
und pommerischen Städten, die auf solchen Gebieten lagen, wo die Grenzen einiger Staaten verliefen,
waren die in den Wappenbildern sichtbaren Wappenbildnisse faktische Anzeichen der Staatsangehörigkeit. Unter den Wappen der schlesischen Städte gehörten die Bildnisse des böhmischen Löwen
zu den ältesten Bildnissen, die die Staatsangehörigkeit dieser Städte symbolisierten. Die Bildnisse des
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zweiköpfigen Adlers  des kaiserlichen Wappens  traten in den Wappenbildern der schlesischen und
sorbischen Städte auf, aus denen die böhmische Krone bestand. Nachdem im Jahre 1701 das Preußische
Königsreich gegründet worden war, wurde auch das neue Wappen des Herrschers  der schwarze
gekrönte Adler  festgelegt. Das Erscheinen eines neuen Wappens, das den König und das Königsreich
repräsentierte, fand nicht gleich eine Widerspiegelung in der Symbolik der Wappenbilder in ganz Brandenburg.
Die Rolle der Farbe in den Wappen, deren Wappenbilder symbolisch die Macht und Angehörigkeit
repräsentierten, ließ sich vor allem auf die Funktionen zurückführen, welche die Identifizierung eines
Wappens oder Wappenbildes erleichterten. Dieses Wappen und Wappenbild waren im Feld des
städtischen Wappens sichtbar, das einem bestimmten Besitzer oder Staat angehörte.
Die Rolle der Farben, welche in den Wappen die Inhalte über übermittelten Besitzer, Staatsangehörigkeit und territoriale Angehörigkeit, kann man auf zwei Ebenen analysieren. Die erste  wenn
die Farbe einen integralen Teil des Wappenbildes des Besitzers oder des Staates bildete, die zweite 
wenn die Farbe selbständig funktionierte, d.h. wenn mit Hilfe der aus den staatlichen oder ritterlichen
Wappen entlehnten Farben andere Wappenbildnisse dargestellt wurden.

Religiöse Motive in den städtischen Wappen
In den Wappenbildern wurden die Bildnisse von Personen der Heiligen oder von ihnen zugeschriebenen Attributen untergebracht, die am häufigsten einen Schutzheiligen der ältesten Pfarrkirche in der
Stadt und auch die Schutzheiligen des Bistums oder Klosters repräsentierten, zu welchen die Städte
und endlich die Schutzheiligen des Privatbesitzers gehörten.
Ähnlich wie im Falle anderer Bildnisse, wurden die Darstellungsmuster aus den städtischen Siegeln entnommen. Eine Rolle spielten vor allem im Bereich der angewandten Farben die Malereien mit
dem religiösen Inhalt, die in den städtischen Kirchen zu sehen waren. Die Farben, die in den religiösen
Bildnissen angewendet wurden, wichen also nicht von dem spezifischen in der Malerei vorhandenen
Darstellungskanon ab. Besonders sichtbar war das in den Personen der populärsten Heiligen. Es handelt sich hier um die Heiligste Jungfrau Maria, Heiligen Georg oder Johannes den Täufer.
Die vollendete Übersicht der Bildnisse zeigte, daß die religiöse Symbolik, die mit Hilfe der Bildnisse der Heiligen und ihrer Attribute realisiert wurde, den bedeutendsten Teil von allgemeiner Symbolik der städtischen Wappenbilder bildete. Die Reformation und die Einführung eines neuen Glaubens
verursachte, daß manche Bildnisse der Heiligen mit der Zeit unverständlich und in die weltlichen Personen umgestaltet wurden. Erst am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts gewannen manche der Wappen von den westpommerischen Städten ihr früheres Aussehen wieder, dadurch daß die
Bildnisse der Personen von dem Heiligen wiederhergestellt wurden Kamieñ Pom. (Kammin), Banie
(Bahn). In den Wappen der schlesischen Städte, wo die religiöse Symbolik besonders reich war, wurde
sie in der Zeit der Entwicklung des Protestantismus bis zum 30-jährigen Krieg nicht nur nicht begrenzt,
sondern die Bildnisse der Heiligen erschienen sogar in den Wappenbildern, die den Städten die protestantischen Herrscher verliehen hatten.

Symbolik der natürlichen und wirtschaftlichen Landschaft
in den Wappenbildern
Die natürliche Lage der Stadt war eng mit dem Charakter der städtischen Wirtschaft verbunden. In
dem Zusammenhang symbolisierten auch die Bildnisse, welche in den Wappenbildern die wichtigsten
Beschäftigungen der Einwohner repräsentierten, die spezifischen Eigenschaften der natürlichen Landschaft.
Die Vorstellungen, welche die natürliche Lage charakterisierten, waren von der geographischen
Lokalisierung der Städte auf dem geforschten Gebiet abhängig. In den westpommerischen Wappenbildern hat man meistens solche Bildnisse untergebracht, die die Lage am Wasser, d.h. sowohl am
Fluß, am See als auch an der See, repräsentierten. In den neumärkischen Wappen dominierten die
Vorstellungen, die mit Lage inmitten der Wälder und Felder, seltener am Wasser, verbunden waren. In
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Schlesien, wo in den Wappenbildern sowohl die Bildnisse des Wassers als auch die der Wälder auftraten, muß man die Darstellungen der Berge und Hügel für spezifisch für diese Region halten.
Unter Motiven, die in den Wappenbildern das Wasser repräsentierten, symbolisierten die meisten
die Lage an den Flüssen. Was für Bedeutung für die Städte die Lage an den Flüssen hatte, kann die
Tatsache zeugen, daß sogar in den Wappen der an der Ostsee gelegenen Städte z.B. Dar³owo
(Rügenwalde) die Bildnisse untergebracht wurden, die die Flüsse repräsentierten. Die Lokalisierung
der Stadt auf den Hügeln oder unter den Bergen fand auch Widerspiegelung im Bereich der Wappenbilder. Das Bild eines Hügels oder eines Berges bildete am häufigsten ein Element des Wappenbildes
mit bildlicher Darstellung des Namens der Stadt, oder als Motiv gehörte es anderen Vorstellungen an,
welche z.B. die Beschäftigung der Einwohner, vor allem das Bergwesen, betrafen. Die vorgestellten
Bäume oder nur ihre Äste wiesen als Elemente der Wappenbilder darauf hin, daß die Stadt auf der Stelle
entstanden war, wo sich früher ein Wald oder eine mit Wäldern umgebene Lichtung befanden. Mit den
Bildern, welche die natürliche Lage repräsentierten, waren die Vorstellungen, die die städtische Wirtschaft betrafen, eng verbunden. Die Lage am Wasser illustrierten die Bilder der Schiffe, im Gebirge die
Darstellungen der Bergbauwerkzeuge und die Lage mitten der Wälder symbolisierten die Bilder von
Ästen.
Die ganze Farbensymbolik der Wappenbilder, deren Bildnisse die natürliche und Kulturlandschaft
repräsentierten, wurde auf das einfache Abbildungssystem gestützt. Die in den Farben vollbrachten
Umgestaltungen, welche aus dem Ende des 19. Jhs. stammen, wurden mit dem Gedanken vollendet,
daß die heraldischen Regeln bewahren werden müssen. Nicht immer wurde jedoch dabei die Spezifik
der früheren Vorstellungen berücksichtigt.

Bildliche Darstellungen des Stadtnamens
Ein wichtiges Motiv, das in den Wappenbildern berücksichtigt wurde, waren die Namen der Städte. Die
Wappen, die mit Hilfe der Ausnutzung der früheren Siegelbildnisse entworfen und von den Herrschern
verliehen wurden, bildeten eine sehr differenzierte Gruppe im Bereich der Wappenbilder. Die größte
Wappenbildergruppe enthielt Bildnisse, die solche Namen veranschaulichten, welche mit natürlicher
Lage der Stadt verbunden waren. Außerdem wurden auch solche Vorstellungen untergebracht, die auf
die ehemaligen Besitzer hinwiesen, von denen der Name und die Motive stammten, die die Ereignisse
aus der Geschichte der Städte betrafen.
Die Farbe der Wappenbilder funktionierte also mit den Darstellungen der Stadtnamen als ein
ergänzendes Element, denn nicht alle Bildnisse konnten mit dem Namen ohne entsprechende Farbe
verbunden werden. Die Einführung der Farben in die Bildnisse, die von den Siegelbildern übernommen
wurden, ließ sie vereinfachen, wobei gleichzeitig die übermittelten Inhalte erhaltengeblieben waren.

Das Feld des städtischen Wappens als Bedeutungsfeld
Die Gliederung der Bildnisse, welche die Wappenbilder bildeten, sowie die benutzten Farben, waren
nicht zufällig. Sie bildeten also ein bestimmtes Zeichensystem, deren Bedeutung und auch Wert von
der Stelle ihrer Unterbringung abhängig waren. Im Fall der städtischen Wappen kann man zwei grundsätzliche Gruppen der Bedeutungsfelder unterscheiden. Die erste, wo die Muster benutzt werden,
welche von den bildenden Künsten stammen, die zweite, die auf dem heraldischen Usus beruht.
Unter den semantischen Feldern, die von den bildenden Künsten kommen, dienten die Grundvarianten als Zeichensysteme, die sich in Vereinfachung als Oppositionen obenunten, MitteSeiten,
größerkleiner bezeichnen lassen.
Im Bereich eines Wappens kann man manchmal einige genannten Oppositionen aussondern. Die
Bedeutungsfelder, die mit dem heraldischen Usus verbunden sind, kann man in den Wappen mit den
geteilten Feldern der Schilde aussondern. Zwei grundsätzliche Varianten solcher Felder das sind in
den städtischen Wappen das hierarchische und das chronologische Feld. Im ersten Fall wurden in den
mehr privilegier ten Stellen der Wappenschilde die Zeichen untergebracht, die die Personen
repräsentierten, welche eine höhere Position in der gesellschaftlichen Hierarchie als die anderen
hatten.
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Im Fall der zweiten Variante wurden ihrem Namen entsprechend in den mehr privilegierten Stellen
die Zeichen untergebracht, die die Personen oder Gegenstände repräsentierten, deren Herkunft früher
als die Herkunft der übrigen in den Wappen dargestellten Gegenstände war.
Aus dem Polnischen von Anna Kubrak
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