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Czechowicz, Bogusław: „…když se pán voli v Praze na rathúzi…” : Ideological Pro-
grammes of Town Halls and Proceedings Legitimizing the Rights for the Czech 
Throne in the XIV–XV Century

The article refers back to the author’s earlier publications revising some of them. 
It relates to the current discussions on the ideological functions of late medieval 
town halls. The author’s proposition is to perceive their programmes as political 
ones not only as an indication of the town’s dependency to a certain ruler or do-
minion (country) but also as a means of the ruler’s legitimization. The 15th cen-
tury towns attained a position unheard-of before or after which can be perfectly 
seen in the Czech country at that time. The king’s elections took place in the Town 
Hall in Prague and in the Town Hall in Wrocław the decision of his approval used 
to be made. The Town Hall’s decoration in Wrocław and in a smaller amount in 
Świdnica too, provides evidence for political elections and decisions made in them. 
It used to be a scenery for state level events proving them sometimes in the most 
exquisite way.
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Jeśli w programach ideowych ratuszy pojawiały się treści prawnopolityczne, to najczęściej 
były one przez badaczy odczytywane jako znak podporządkowania miasta lub obszaru prze-
zeń reprezentowanego określonemu władcy lub strukturze o charakterze państwowym1. 
Znakomitym przykładem takiego programu – do tego wczesnym i pod wieloma względami 
wybitnym – jest dekoracja dawnej fasady ratusza wrocławskiego. Głównym jej elementem 
jest tympanon (il. 1) ukazujący dwuogonowego lwa w hełmie, ze skłaniającymi się ku niemu 
tarczami herbowymi z wizerunkami popiersia św. Jana Ewangelisty i orła z półksiężycem. 
Program ten określa nadwładzę nad miastem i księstwem czeskiego monarchy reprezento-
wanego przez starostę. Dekoracja ta, dawniej datowana dość szeroko na lata 1328–13602, 

1 R. Kaczmarek pisał wręcz o pieczętowaniu miasta symbolami heraldycznymi władców czeskich. KACZMA-
REK, Romuald: Znaki czeskiego panowania w średniowiecznym Wrocławiu. In: TARAJŁO-LIPOWSKA, Zo-
fia – MALICKI, Jarosław (eds.): Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu : Język – literatura – kultura. Wrocław 
2003, s. 219.
2 Przegląd starszych poglądów na temat datowania w: STULIN, Stanisław – WŁODAREK, Andrzej: [Wro-
cław], Ratusz. In: MROCZKO, Teresa – ARSZYŃSKI, Marian (eds.): Dzieje sztuki polskiej, 2: Architektura 
gotycka w Polsce 2. Warszawa 1995, s. 362.
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1345–13573 lub przed rokiem 13584, winna być jednak wiązana z okresem nieco wcześniej-
szym i ostatnimi latami rządów króla Jana. Ważna dla datowania przesłanka – inicjały HK 
umieszczone pod wykuszem kaplicy należące do wicestarosty Heinricha Kalow – dają się 
odnieść do dwóch krótkich okresów sprawowania przezeń urzędu: w maju 1343 roku oraz 
od stycznia do maja 1355 roku5. Na ten pierwszy okres wskazują nie tylko znaczne wydatki 
na budowę ratusza6, ale przede wszystkim to, że w programie tym brak elementów odno-

3 KACZMAREK, Romuald: Portal z tympanonem w fasadzie wschodniej ratusza we Wrocławiu : Przyczynek 
do ikonografii lwa w herbie. In: Nobile claret opus : Studia z historii sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi. 
Wrocław 1998, s. 95–105; TENżE: Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu. Wrocław, s. 197–219; 
TENżE: Znaki, s. 210; TENżE: Sztuka w księstwach śląskich a sztuka w Czechach i mecenat luksemburski : 
Między trudnym sąsiedztwem a pełną akceptacją? In: KAPUSTKA, Mateusz et al. (eds): Śląsk : Perła w Koronie 
Czeskiej : Historia. Kultura. Sztuka. Praha 2007, s. 115–146. Datowanie to przyjmowałem w swoich starszych 
pracach. CZECHOWICZ, Bogusław: Sukcesorzy śląskich Piastów : W trzechsetlecie śmierci ostatniej z rodu 
(1707–2007). Wrocław 2007, s. 58–60; TENżE: Między katedrą a ratuszem : Polityczne uwarunkowania sztuki 
Wrocławia u schyłku średniowiecza. Warszawa 2008, s. 38–40; TENżE: Dvě centra v Koruně : Čechy a Slezsko na 
cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348–1458). České Budějovice 2011, s. 48–52; 
niniejszym je weryfikuję.
4 JURKOWLANIEC, Tadeusz: Wystrój rzeźbiarski praetorium we Wrocławiu : Ze studiów nad rzeźbą architek-
toniczną 2. tercji XIV wieku na Śląsku. Rocznik Historii Sztuki 21, 1995, s. 181–222.
5 HOLÁ, Mlada: Vratislavští hejtmani : Reprezentanti královského majestátu prvních Lucemburků na českém 
trůně (1335–1378). In: BOBKOVÁ, Lenka – HOLÁ, Mlada (eds.): Lesk královského majestátu ve středověku : 
Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. Praha – Litomyšl 2005, s. 164–165; 
TAż: Vznik a fungování hejtmanské správy vratislavského knížectví v letech 1335–1378 ve světle úředních pí-
semností. In: BOBKOVÁ, Lenka – ČAPSKÝ, Martin – KORBELÁŘOVÁ, Irena (eds.): Hejtmanská správa ve 
vedlejších zemích Koruny české. Opava 2009, s. 61. Holá podała w swoich pracach drugi okres od lutego do maja 
1355 r., ale Kalow był w tej funkcji wzmiankowany także w styczniu: 2. i 14. 1.; por. KORTA, Wacław (ed.): Re-
gesty śląskie, 2: 1349–1354. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983, s. 14; Ibid., nr 12, s. 18–19; 
Ibid. nr 20–22.
6 1343: Item pro edificismuri, pretorii, pontium, viarum, valvarum, fabris, straturibus, et carpentariis 510 marc. 
5 scot.; 1344: Item pro edificiis, muratoribus, famulis, lignis, carpentariis, stratoribus et ad molendina ad pontes, 
valvas et ad alia necessaria 637 marc. et 2 scot.; 1345: Item pro edificis in pretorio, in muro, pontibus, valvis, er-
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szących się do zakresu władzy Karola IV, który najpierw uzyskał koronę króla rzymskiego 
(1346), a po śmierci ojca – czeskiego (koronacja w 1347). W późniejszych wrocławskich 
programach określających nadwładzę Karola IV czy jego syna Wacława IV, także króla 
rzymskiego i czeskiego, niemal zawsze pojawiało się odniesienie do władzy w Rzeszy7. Pro-
gram wschodniej elewacji ratusza powstał zatem krótko przed 1346 rokiem, gdy na tronie 
w Pradze zasiadał jeszcze Jan.

W świetle tego, co wiemy o dekoracji wrocławskiego ratusza, program ten nie był 
w czasach Karla IV aktualizowany. Monarcha eksponował swoją pozycję w mieście, ale 
i rolę miasta w jego systemie rządów poprzez Zamek Cesarski, katedrę, kolegiatę Świę-
tego Krzyża, kościół augustianów-eremitów czy farę św. Elżbiety8. Potrzeba aktualizacji 
pojawiła się w czasach jego syna i następcy – Wacława IV. We Wrocławiu w konsekwen-
cji wydarzeń tzw. wojny piwnej (1380–1383) zmodyfikowano wówczas program ideowy 
kolegiaty świętokrzyskiej, podkreślając prawa trzeciego Luksemburga na czeskim tronie 
do całego, także świdnickiego dziedzictwa po Henryku IV Probusie9. Sprawa sukcesji 
świdnickiej stała się bowiem nader aktualna. Wprawdzie układy zawierane przez Karola 
IV z Bolkiem II, ale także ze swoim bratem margrabią morawskim Janem Henrykiem, 
trzecią żoną Anną Świdnicką oraz krewnymi żony Bolka – Habsburgami nierozerwalnie 
wiązały władztwo świdnickie i jaworskie z Koroną Czeską już w latach pięćdziesiątych 
XIV wieku10, a jedynie bezpodstawnie powielany mit polskiej historiografii oferuje wizję 
jakiegoś niepodległego władztwa śląskiego trwającego rzekomo do 1392 roku11, niemniej 
następstwo Wacława – półkrwi Piasta i Luksemburga – w Świdnicy i Jaworze w sytuacji, 
gdy żyli krewniacy Bolka II w Ziębicach, wymagało swego rodzaju ofensywy ideologicz-
nej. Temu służyły dekoracje i wyposażenie kościołów Jawora12 i Strzegomia13, ale także ze-
stawy posągów na wieżach ratuszowych w Jaworze (il. 2) i Świdnicy (ten drugi nie zacho-
wany, rekonstruowany na podstawie przekazów pisanych). Ukazują one czy ukazywały 
prawowitość sukcesji luksemburskiej po Piastach. Jako takie nie muszą być datowane na 

keriis, pro lignis, lapidibus, cimento, ferramentis, fabris, muratoribus, carpentariis, pro selbgeschlos, balistis et 
telis 233 marc. et 4 scot. Wypłaty pro […] muratoribus także w r. 1347, ale bez określenia, że chodzi o ratusz; za: 
GRÜNHAGEN, Colmar (ed.): Henricus Pauper : Rechnungen der Stadt Breslau von 1299–1358, nebst zwei Ra-
tionarien von 1386 und 1387, dem Liber imperatoris vom Jahre 1377 und den ältesten breslauer Statuten. Breslau 
1860 (= Codex diplomaticus Silesiae, 3), s. 69, 70, 71, 73.
7 Na temat tych programów por. literaturę cytowaną w przyp. 4 oraz KACZMAREK, Romuald: Gotycka rzeźba 
architektoniczna prezbiterium kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu. In: ZLAT, Mieczysław (ed.): Z dziejów wiel-
komiejskiej fary : Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki. Wrocław 1996, s. 53–73; 
TENżE: Kolegiata Krzyża Świętego we Wrocławiu jako fundacja Henryka IV Probusa : Impuls i następstwa – 
świa dectwa ikonograficzne. In: WACHOWSKI, Krzysztof (ed.): Śląsk w czasach Henryka IV Prawego. Wrocław 
2005, s. 85–100.
8 Por. przyp. 4 i 7, gdzie cytowana obszerna literatura na ten temat.
9 Ostatnio na tentemat CZECHOWICZ, B.: Dvě centra, s. 98–108; TENżE: Bene memorie princeps slezie et 
dominus wratislaviensis : W kwestii datowania i wymowy ideowej dzieł kamiennej plastyki związanych z pamię-
cią po Henryku IV Probusie. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 67, 2012, 2, s. 3–17.
10 KAVKA, František: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378) : Země České koruny, rodová, říšská a evrop-
ská politika, 1: 1355–1364. Praha 1993, s. 42–43, 55–56.
11 CZECHOWICZ, Bogusław: Böhmische Erbfolge und Breslau in den Jahren 1348–1361 : Kunst und Geschichte 
auf Wegen und Holzwegen der Historiographie. Červený Kostelec 2013, s. 153–174.
12 JURKOWLANIEC, Tadeusz: Wystrój rzeźbiarski prezbiterium kościoła św. Marcina w Jaworze i dzieła po-
krewne na Śląsku. Ikonotheca : Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 6, 1993, s. 123–166.
13 O niedostrzeżonych dotąd polityczych treściach portali fary strzegomskiej CZECHOWICZ, B.: Böhmische 
Erbfolge, s. 159–173.
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lata po śmierci Agnieszki w 1392 roku14, albowiem – jak pokazują nowsze badania – od 
wielu lat przed jej zgonem istniała tu dwuwładza Wacława IV reprezentowanego przez 
królewskich starostów oraz księżnej-wdowy. Król czeski jako suweren i sukcesor potwier-
dzał dokumenty Agnieszki, a jego urzędnicy sprawowali subtelną kontrolę jej poczynań15.

W tym momencie warto na chwilę powrócić do Wrocławia. Do niedawna uznawano, że 
gdzieś w przedostatniej dekadzie XIV wieku powstała figuralna i heraldyczna dekoracja 
rzeźbiarska domu Rynek 30 – zwanego w nowożytnych źródłach Starym Ratuszem16. De-

14 Jak pisał np. KĘBŁOWSKI, Janusz: Pomniki Piastów śląskich w dobie średniowiecza. Wrocław – Wars-
zawa – Kraków – Gdańsk 1971, s. 134–139 oraz WITKOWSKI, Jacek: Posągi na wieży ratuszowej w Jaworze : 
Warsztat, czas i okoliczności fundacji. Biuletyn Historii Sztuki 56, 1994, s. 229–240. Inne propozycje w: CZE-
CHOWICZ, B.: Sukcesorzy, s. 66–67; podobnie TENżE: Dvě centra, s. 85–87; TENżE: Lokale Synthese zweier 
dynastischer Traditionen : Das historische Gedächtnis von Schweidnitz im 15.–18. Jahrhundert. In: BOBKOVÁ, 
Lenka – ZDICHYNEC, Jan (Hg.): Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates, 5: Geschichte, Eri-
nnerung und Selbstidentification : Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahr-
hundert. Praha 2011, s. 278–281.
15 ZELENKA, Jan: Vznik a fungování hejtmanské správy ve svidnickém a javorském knížectví za vlády Vác-
lava IV. In: BOBKOVÁ, L. – ČAPSKÝ, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. (eds.): Hejtmanská správa, s. 103–114; CZE-
CHOWICZ, B.: Dvě centra, s. 80–90.
16 Wielokrotnie pisał o niej KACZMAREK, R.: Rzeźba, s. 222–224; TENżE: Znaki, s. 214; TENżE: Prawdo-
podobny dom królów czeskich na Rynku we Wrocławiu. In: BOBKOVÁ, Lenka – KONVIČNÁ, Jana (eds.): Ko-
runní země v dějinách českého státu, 3: Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století : Sborník 
příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.–31. března 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze. 
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korację tę wiązałem z wydarze-
niami wojny piwnej i potrzebą 
podkreślenia przez młodego 
króla swojej pozycji w drugim 
co do wielkości mieście Korony 
Czeskiej17. Przypomnijmy, że 
dopiero wówczas, w 1383 roku 
król uzyskał od książąt legni-
cko-brzeskich ostateczne zrze-
czenie się przez nich jakich-
kolwiek praw dziedzicznych 
do Wrocławia18. Nie wycofując 
się z postrzegania tej dekoracji 
w takim kontekście, nie sposób 
przejść do porządku dziennego 
nad wynikami niedawnych 
badań Mateusza Golińskiego, 
który ponad wszelką wątpli-
wość ustalił, że dom Rynek 30 
był mieszczańską własnością 
prywatną i trudno wskazać jego 
związki z monarchą19. W tej 
sytuacji najbardziej prawdopo-
dobna wydaje się hipoteza, że 
dekoracja ta przywędrowała 
do owego domu z sytuowanego 

naprzeciwko ratusza. Jego późniejsze liczne przekształcenia dawały niejedną sposobność 
do takich translokacji. Jedną z nich mogły być przekształcenia z czasów Macieja Korwina, 
kiedy to w przejściu z Wielkiej Sali do kaplicy umieszczono nowy portal z tympanonem 
eksponującym lwa czeskiego, czarnego orła oraz popiersie św. Jana Ewangelisty (będzie 
o nim mowa). Te same motywy znajdujemy na tympanonie po drugiej stronie owego por-
talu – od strony kaplicy (il. 3), gdzie są one niemal wiernym powtórzeniem omawianej 
już kompozycji z fasady ratusza sprzed 1346 roku. Drobna, ale zarazem istotna zmiana 
dotyczy tego, że orzeł nie ma tu – chyba po raz pierwszy w sztuce śląskiej – półksiężyca 
na piersi. Znak ten interpretowany jest jako herb całego Śląska, a nie tylko Księstwa 

Praha 2007, s. 255–268; TENżE: Prawdopodobna siedziba królów czeskich na rynku we Wrocławiu. Quart : 
Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 4, 2008, s. 27–43.
17 CZECHOWICZ, B.: Między katedrą, s. 105–106; TENżE: Dvě centra, s. 99–100.
18 MARKGRAF, Hermann – GRÜNHAGEN, Colmar (Hg.): Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner 
einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, 1. Leipzig 1881, nr 24, 38; HAAS, Antonín (ed.): Archiv Koruny české, 
5: Katalog listin z let 1378–1437. Praha 1947, s. 4; Ibid.: s. 7, nr 5; Ibid. nr 9; Zob. też s. 13, nr 18; s. 22–23, nr 
29, 30; CHMIELEWSKA, Mieczysława (ed.): Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych 
Dolnego Śląska, 6: 1380–1391. Wrocław 1995, s. 38, kat. 154 i 155. Szerzej o tym CZECHOWICZ, B.: Dvě 
centra, s. 120–129.
19 GOLIŃSKI, Mateusz: Przy rynku wrocławskim : Rekonstrukcja dziejów własności posesji, 1:1345–1420, Wro-
cław 2011, s. 166–167.
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Wrocławskiego20. Romuald Kaczmarek proponował datowanie tego tympanonu na 
pierwszą połowę lat osiemdziesiątych XIV wieku, nie bez racji zwracając uwagę na 
zmianę statusu króla czeskiego Wacława IV jako władcy Śląska w stosunku do ojca Ka-
rola IV21. Wacław IV był bowiem nie tylko suwerenem Świdnicy i Jawora, ale także ich 
panem dziedzicznym.

W swej niedawnej wypowiedzi na ten temat odstąpiłem jednak od tego proponowa-
nego datowania i podsunąłem inne – na połowę lat dziewięćdziesiątych, przedstawiając 
ówczesny kontekst dla manifestowania w ratuszu programu o charakterze ogólnośląskim. 
Wiązało się to z ostrymi tarciami w czeskich elitach władzy, szeregiem ustępstw Wacława 
IV na rzecz średniej szlachty i ostatnimi próbami szukania oparcia w miastach. Obsypy-
wanemu wówczas przywilejami Wrocławiowi przypadała rola nieomal banku króla22. Nie 
brałem w tej argumentacji pod uwagę kwestii możliwego sąsiedztwa po dwóch stronach 
tego samego portalu dekoracji heraldycznej znanej nam z domu Rynek 30 oraz tej nie-
znacznie korygującej przekaz znany z czasów króla Jana. Proponuję zatem przyjęcie ro-
boczej hipotezy, że w związku z wydarzeniami wojny piwnej powstała około 1383–1385 
roku od strony Wielkiej Sali dekoracja ukazująca młodego Wacława z małżonką oraz 
herby: króla rzymskiego, Księstwa Wrocławskiego i Wrocławia. Był to program monarszy 
dokumentujący silną pozycję króla rzymskiego i czeskiego w królewskim mieście. Jak mo-
gła być ona rozplanowana (zakomponowana) – ta sprawa wymagała by osobnego namy-
słu i badań porównawczych. Około 10 lat później, około 1395 roku jako inicjatywa miej-
ska powstał po drugiej stronie zachowany do dziś in situ tympanon nawiązujący do tego 
z fasady, wyrażający jednak ambicje bogatego miasta postrzegającego swoje miejsce nie 
tylko w strukturach Księstwa Wrocławskiego, ale całego Śląska, przechodzącego wów-
czas proces konsolidacji w ramach nowych struktur stanowych – coraz częściej zawiązy-
wanych konfederacji książąt i miast. Raz jeszcze podkreślam – to tylko robocza hipoteza.

Owe stanowe struktury polityczne zdawały egzamin w dobie wojen husyckich, czyli 
w czasie najpoważniejszego od ponad 100 lat kryzysu władzy w państwie czeskim. Prawo-
wity następca tronu – młodszy brat zmarłego w 1419 roku Wacława IV, Zygmunt – mając 
utrudniony dostęp do Pragi, budował swoją pozycję jako monarchy czeskiego najpierw na 
Morawach, ale przede wszystkim na Śląsku, a zwłaszcza we Wrocławiu. Osądzając bun-
towników wrocławskich z 1418 roku, przywracał w 1420 roku w mieście nad Odrą stary 
porządek, a przeciwko nowemu – proponowanemu przez czeską protoreformację – sta-
nowczo wystąpił. Detronizacja dokonana w 1421 roku przez reformistycznie ustosunko-
wane środowiska czeskie nie znalazły uznania na Śląsku, Ziemi Budziszyńskiej i Zgorze-
leckiej oraz (Dolnych) Łużycach, ba – nawet w części Czech i Moraw. Niemniej Zygmunt 
musiał dokumentować swoje zakwestionowane właśnie prawa do tronu czeskiego23. 

20 ZLAT, Mieczysław: Ratusz wrocławski. Wrocław 1976, s. 68–72. Tak autor interpretował orły bez półksiężyca 
z późniejszych faz rozbudowy i dekoracji ratusza z drugiej połowy XV w., wykładnia ta musi chyba także obejmo-
wać tympanon z końca XIV w.; szerzej o tym CZECHOWICZ, B.: Dvě centra, s. 101–108.
21 KACZMAREK, R.: Rzeźba, s. 203–204.
22 GOLIŃSKI, Mateusz: Wrocław od połowy XIII do początków XVI wieku. In: Historia Wrocławia, 1: Od pra-
dziejów do końca czasów habsburskich. Wrocław 2001, s. 193–195; CZECHOWICZ, Bogusław: Defensor fidei 
catholice secundum ritum universalis ecclesie : Ein steinernes Denkmal der Protokonfessionalisierung oder über 
die bildhauerischen Verzierungen des Rathauses in Breslau aus den Jahren 1461–1466. Documenta Pragensia 
2015 (w druku).
23 Szerzej o tym w nowym świetle CZECHOWICZ, B.: Dvě centra, s. 139–162; TENżE: Księstwa Świdnic-
kie i Jaworskie a sukcesja na tronie czeskim w dobie Zygmunta Luksemburskiego : Przyczynek do dyskusji 
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Drażliwą kwestią mogła być tu także sukcesja świdnicko-jaworska. To zmarły Wacław 
IV był synem Piastówny, ale nie jego brat Zygmunt – syn księżnej pomorskiej. Nie był 
więc dziedzicem obu księstw śląskich po kądzieli. A były to księstwa w zaistniałej sytuacji 
strategiczne, bo – obok Ziębickiego, nad którym kontrolę przejmował zresztą „człowiek 
Zygmunta” Puta z Czastolowic – tylko one graniczyły na Śląsku z Królestwem Czeskim24. 

W takim kontekście nowego znaczenia nabiera program Izby Rajców ratusza w Świd-
nicy. Jej ściany pokrywały inskrypcje – rodzaj rocznika – dotyczące najczęściej dat śmierci 
władców Świdnicy: książąt i królów. Jedna z nich, odnosząca się do Wacława IV, miała 
nawet charakter wierszowany. Powstawały one najpewniej w różnym czasie, dopełniane 
w miarę upływu lat25. Warto zauważyć, że znakomicie korespondowały z programem de-
koracji wieży ratusza, z galerią posągów władców. Ostatnia, w sensie chronologicznym, 
i najobszerniejsza inskrypcja odnosiła się do Zygmunta, a ściślej – do jego cesarskiej ko-
ronacji. Towarzyszyło jej malowidło znane z dziewiętnastowiecznych opisów, ukazujące 
koronację w asyście kolegium elektorskiego. Program taki można interpretować jako wy-
raz dumy Świdniczan z faktu, że ich władca został imperatorem. Zygmunt nosi tu tytuł 
książęcy (zapewne księcia świdnickiego)26. Ale możliwa jest i inna wykładnia, nie stojąca 
w sprzeczności z pierwszą – program ten podkreślał prawa Zygmunta do dziedzictwa po 
Wacławie IV na tronie św. Wacława tak w samej Świdnicy (z patronem kościoła farnego 

o znaczeniu przestrzeni symbolicznej w późnośredniowiecznym państwie czeskim. Sobótka : Śląski Kwartalnik 
Historyczny 68, 2013, 3, s. 23–37.
24 ŠANDERA, Martin: Zikmundovi věrní na českém severovýchodě : Opočenská strana v husitské revoluci. České 
Budějovice 2005; CZECHOWICZ, Bogusław:„Piszemy do naszych ziem i miast Świdnicy i Jawora oraz innych 
miejscowości, które z Czechami graniczą…” : Czesko-śląska granica w XIV-XVI wieku w świetle nowszej li-
teratury i w cieniu jej niedostatków. In: WOLF, Vladimír – MÁLEK, Vlastimíl (eds.): Pod Libavským sedlem / 
Pod Przełęczą Lubawską. Trutnov 2010, s. 67–91; ČAPSKÝ, Martin: Przestrzeń jako miejsce pamięci : W spra-
wie hołdów książąt śląskich składanych władcom czeskim. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 66, 2011, 2, 
s. 3–14, który jednak nie do końca zrozumiał znaczenie Świdnicy, co skutkowało moim polemicznym artykułem 
(zobacz CZECHOWICZ, Bogusław: Księstwa – i kolejną wypowiedzią Polemisty: ČAPSKÝ, Martin: Komuni-
kacja polityczna, miejsca pamięci i późnośredniowieczna Świdnica. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 68, 
2013, s. 39–49), który swoją wypowiedź będącą nic nie wnoszącym przeglądem znanych faktów zamknął kon-
kluzją Czy zatem cykl inskrypcji uzupełnionych o naścienną galerię obrazową można interpretować jako celową 
obronę praw Zygmunta Luksemburskiego przed atakami ze strony husyckich Czech, bądź nawet ze strony anty-
luksemburskiej opozycji w Rzeszy? Zapewne nie, w Świdnicy bowiem nie było kompetentnej publiczności przygo-
towanej do odbioru podobnie ambitnie nakreślonego programu ikonograficznego (s. 48). Czy należy zatem uznać, 
że w środowisku świdnickim powstał program, którego sami Świdniczanie nie byli w stanie pojąć? Nie wiemy 
przy tym, jaką miarą owe kompetencje są przez M. Čapskiego mierzone lub które ewentualnie środowiska na 
miano kompetentnych zasługują, które zaś nie, albowiem badacz tego nie napisał. Ponieważ owo zapewne nie 
jest jedynym „kontrargumentem” przeciwko mojej interpretacji, nadal sądzę, że nie została ona zakwestiono-
wana. Gdyby wszakże dyskusja miała trwać nadal, proponuję zmierzyć się z pytaniem: czy malowidła ukazujące 
śmierć Wacława IV i koronację cesarską Zygmunta (w żadnym stopniu nie zasługują one na miano galerii, jak je 
nazwał M. Čapský) skomentowane znanymi nam inskrypcjami można interpretować inaczej, niż w kontekście 
ówczesnych problemów z sukcesją na tronie czeskim?
25 Szerzej o nich MROZOWICZ, Wojciech: Historia na ścianie : Treści i funkcje monumentalnych przekazów 
annalistycznych (garść przykładów śląskich). In: ROSIK, Stanisław – WISZEWSKI, Przemysław (eds.): Obraz 
jako komunikat w społeczeństwach europejskich. Wrocław 2002, s. 251–262; TENżE: Annotatio rerum notabi-
lium : Średniowieczny rocznik świdnicki. Roczniki Historyczne 65, 1999, s. 101; CZECHOWICZ, B.: Dvě centra, 
s. 189, 252; TENżE: Lokale Synthese, s. 282.
26 Anno Domini MCCCCXXXIII, in die Pentecostes, invictissimus nec non illustrissimus princeps ac dominus do-
minus Sigismundus, Romanorum imperator semper Augustus, per sanctissimum in Christo patrem ac dominum 
dominum Eugenium papam quartum Romae apud S[anctum] Petrum, coronam sacrosancti Imperii Romani so-
lemniter est edeptus – por. prace cytowane w przyp. wyżej (w nich wszystkich cytowana inskrypcja z podaniem 
źródeł).
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św. Wacławem!), jak i w Pradze. Kontekst dla tego programu stanowi to, iż gros Czechów 
odrzuciwszy króla musiało się liczyć z naruszeniem integralności Korony Czeskiej. Kraje 
poboczne Korony nie mając, w przeciwieństwie do Czechów przywileju elekcji króla 
(bulla sycylijska z 1212 roku), zasadniczo trzymały się litery legitymizmu i zasady dzie-
dziczności tronu. I to tu właśnie pojawia się miejsce na ideowe znaczenie na mapie tejże 
Korony tak Wrocławia, jak i od czasów Wacława IV i Zygmunta – Świdnicy, rzecz jasna – 
także ich ratuszy.

Pewną analogią może tu być program dekoracji rzeźbiarskiej tak zwanego okna cesar-
skiego na wschodniej elewacji ratusza w Ulm w Szwabii z lat 1427 do około 1430. Eks-
ponuje ona pośrodku posąg Karola Wielkiego oraz po bokach dwukrotnie Zygmunta 
Luksemburskiego, raz jako króla czeskiego, raz jako węgierskiego (program na elewacji 
południowej dopełniają posągi sześciu elektorów – siódmym jest sam Zygmunt jako król 
czeski)27. W kontekście Ulm i programu dotyczącego spraw Cesarstwa Rzymskiego tytuł 
węgierski był w pewnym sensie bez znaczenia, bowiem ziemie Korony Węgierskiej do 
Rzeszy nie należały. Bez wątpienia jednak tytuł ten budował autorytet władcy aspirują-
cego do miana nowego Karola Wielkiego – czego nie mniej znakomitym przejawem jest 
Zygmuntowa kontynuacja rozpoczętych przez jego ojca prac budowlanych przy goty-
ckim prezbiterium karolińskiej kaplicy w Akwizgranie28. Inaczej Czechy, których stolica 
Praga dzięki działaniom ideotwórczym cesarza Karola IV stała się faktyczną stolicą Ce-
sarstwa. Detronizacja Zygmunta dokonana przez husytów była z punktu widzenia opinii 
publicznej Rzeszy aktem bezprawnym i bezwartościowym. Zresztą – jak wspomniano – 
ostatni Luksemburg wykonywał władzę na tronie św. Wacława nie tylko w peryferyjnych 
ziemiach Korony Czeskiej, ale i w samych Czechach. Dla całej Europy był realnie wła-
dającym królem rzymskim, węgierskim i czeskim (a od 1433 roku także imperatorem). 
Innymi słowy: program ulmskiego ratusza legitymizował Zygmunta jako aspiranta do 
korony cesarskiej, a tron czeski dawał mu uprzywilejowane miejsce w Rzeszy (jedyny 
w łonie elektorów król). Nie tak ambitny program ratusza w Świdnicy stawał się jakąś 
podporą w utrzymaniu tronu św. Wacława, tak samo, jak od kilku dekad rolę tę dla Jana, 
Karola IV i Wacława IV spełniał ratusz we Wrocławiu.

Już powyższe akapity ukazują, że rola ratusza w miastach Środkowej Europy w ciągu 
pierwszej połowy XV wieku wzrastała. Proces ten nasilał się w drugiej połowie stulecia. 
Spektakularnym potwierdzeniem tej roli są nie tylko rozstrzygnięcia polityczne dokony-
wane w ratuszach miast praskich w czasie rewolucji husyckiej. Ich kwintesencją była bo-
wiem elekcja Albrechta Habsburga w 1438 roku, a zwłaszcza późniejszy o 20 lat wybór 
dotychczasowego namiestnika Królestwa Czeskiego Jerzego z Podiebradów i Kunsztatu 
na króla czeskiego. Przestrzenią dla obu aktów stały się wnętrza ratusza staromiejskiego 
w Pradze29. Główna świecka budowla miasta stała się w ten sposób miejscem, w którym 

27 ROTCH, Michael: Sigismund von Luxemburg als König von Böhmen vom östlichen Prunkfenster des Ulmer 
Rathaus. In: TACÁCS, Imre (ed.): Sigismundus rex et imperator : Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von 
Luxemburg 1387–1437, Ausstellungskatalog. Budapest Szépmúvészeti Múzeum, 18. März–18. Juni 2006, Lu-
xemburg, Musée national d’histoire et d’art, 13 Juli–15. October 2006. Budapest – Luxemburg 2006, s. 160–161.
28 HILGER, Hans Peter: Der Skulpturzyklus im Chor des Aachener Domes. Essen 1961; TENżE: Marginalien 
zu einer Ikonographie der gotischen Chorhalle des Aachener Münsters. In: Kunst als Bedeutungsträger : Ge-
denkschrift für Günther Bandmann. Berlin 1978, s. 149–168.
29 PORÁK, Jaroslav – KAŠPAR, Jaroslav (eds.): Ze starých letopisů českých. Praha 1980, s. 182. O wyborze Je-
rzego URBÁNEK, Rudolf: Volba Jiřího z Poděbrad za krále českého. In: Sborník příspěvků k dějínam hl. města 
Prahy, 5. Praha 1932, s. 591–600.
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kreowany jest nowy monarcha. Czy można – spytajmy retorycznie – oczekiwać, że nie 
zareagował na to ratusz w mieście, które zdecydowanie odrzuciło Jerzego jako swego 
pana i przez kilka lat prowadziło, czasem w całkowitym osamotnieniu, swoją batalię prze-
ciw człowiekowi określanemu jako occupator regni bohemiae lub homo perfidus30. Tym 
miastem był oczywiście Wrocław, który – określony przez Zygmunta jako druga stolica 
i głowa tego królestwa31, czuł się upoważniony do pokierowania losami Korony Czeskiej 
inaczej, niż to sobie wyobrażano w Pradze32. W konsekwencji „wygenerowano” nowego 
króla czeskiego – tym razem wiernego rzymskiej ortodoksji Macieja Korwina. Wybrany 
w Ołomuńcu, przybył niebawem do śląskiej metropolii i dopiero tu, jak doniósł wroc-
ławski pisarz miejski Peter Eschenloer, zaczął używać tytułu króla czeskiego33. Podjęta 
jeszcze przed wstąpieniem Macieja na tron czeski wielka przebudowa ratusza zmierzała 
w kierunku stworzenia przestrzeni władzy mającej legitymizować Hunyadego na tronie 
św. Wacława. Maciej, Mathias primus dei gratia rex Bohemiae, jak się tytułował na swo-
ich wrocławskich monetach, nie mógł rzecz jasna wykonywać swej władzy w Pradze Je-
rzego, a potem Władysława34. Fundamentem jego panowania w państwie czeskim, swego 
rodzaju substytutem Pragi, był właśnie Wrocław, a jego ratusz staromiejski – należy tę 
staromiejskość podkreślić, albowiem miał Wrocław także nieco dziś zapomniany ratusz 
nowomiejski – został uformowany w monumentalny pomnik Maciejowego panowania; 
właśnie tak, a nie jak jeszcze niedawno pisali liczni badacze, widzący ratusz jako dzieło 
opozycyjne wobec władzy Macieja35. Pełna analiza wątków treściowych związanych 
z tym zagadnieniem to temat na kilka rozdziałów książki. Książka taka zresztą wyszła 
w 2008 roku i nie ma potrzeby powielania jej treści36. Zwrócę tylko uwagę na dwa ele-
menty programu. Pierwszy to wspomniany już tympanon w portalu z Wielkiej Sali do 

30 Inne epitety Jerzego: Intrusus rex, homo Bohemorum heresiarcha, putenus rex Bohemiae, infidelissimus hereti-
cus, venero susudraco. WOJTUCKA, Jana: Český král ve Vratislavi : Proměny vzájemného vztahu panovníka a jeho 
města od 14. do začátku 16. století. In: DÁŇOVÁ, Helena – KLIPA, Jan – STOLAŘOVÁ, Lenka (eds.): Slezsko, 
země Koruny české : Historie a kultura 1300 –1740. Praha 2008, s. 152.
31 Wratislaviensem tamen civitatem nostram, que velut altera sedes et caput eiusdem regni est fonsque legalitatis 
irrignus affluencia prelarga derivans in alias […]; cyt. za: MARKGRAF, Hermann – FRENZEL, Oscar (eds.): 
Breslauer Stadtbuch, enthaltend die Rathslinie von 1287 ab und Urkunden zur Verfassungsgeschichte der Stadt. 
Breslau 1882, s. 181, nr. 39.
32 Szerzej o tym: CZECHOWICZ, B.: Dvě centra, s. 148–149.
33 Pisał o tym KALOUS, Antonín: Matyáš Korvín (1443–1490) : Uherský a český král. České Budějovice 2009, 
s. 130. Dowodząc, że wrocławski urzędnik się mylił, niemniej istotne jest to, że Eschenloer stwierdzając powyż-
sze był przekonany, że tak było, względnie – że taką treść należy utrwalić i przekazać.
34 Tak porozwinięciu abrewiacji; por. NECHANICKÝ, Zdeněk: Matyáš Korvín a jeho mincovnictví v zemích Ko-
runy české. Hradec Králové 1996, s. 14.
35 Np. ZLAT, Mieczysław: Rzeźbiarska i malarska dekoracja ratusza we Wrocławiu. In: BUKOWSKI, Mar-
cin – ZLAT, Mieczysław: Ratusz wrocławski, Wrocław 1958, s. 195–264; TENżE: Ratusz, s. 124–125. Ostat-
nio w tym duchu KACZMAREK, R.: Znaki, s. 216; HARASIMOWICZ, Jan: Ratusz, obecnie Muzeum Histo-
ryczne Miasta Wrocławia, Rynek Ratusz 1. In: TENżE (ed.): Atlas architektury Wrocławia, 1. Wrocław 1997, 
s. 112–115. Polemika z tymi pracami por. publikacje cytowane w przypisie nastepnym.
36 CZECHOWICZ, B.: Między katedrą, s. 181–256; por. także TENżE: Matthias Korvin und das Breslauser 
Rathaus : Ausgewählte Probleme. In: SACHS, Rainer (ed.): Amator scientiae : Festschrift für Dr. Peter Ohr. 
Breslau 2004, s. 39–51. Ten sam tekst po polsku w: TENżE: Ars lucrum nostrum : Prace z historii sztuki i kul-
tury. Wrocław 2008, s. 39–52; nadto TENżE: Wratislavia – caput Coronae Regni Bohemiae? : Praga i Wrocław 
w artystycznym dialogu w XV wieku. In: KAPUSTKA, Mateusz – KOZIEŁ, Andrzej – OSZCZANOWSKI, Piotr 
(eds.): Śląsk i Czechy : Wspólne drogi sztuki : Materiały z konferencji naukowej. Wrocław 2007, s. 151–161; CZE-
CHOWICZ, Bogusław – KAPUSTKA, Mateusz: Hope and Pragmatism : The Rule and Visual Representation of 
Matthias Corvinus in Silesia and Lusatia. In: FARBAKY, Péter – VÉGH, András (eds.): Matthias Corvinus, the 
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kaplicy, hipotetycznie powstały w miej-
scu całkowicie nieadekwatnego w nowej 
sytuacji politycznej tympanonu z Wacła-
wem IV. Nowy tympanon eksponuje lwa 
czeskiego pośrodku oraz orła śląskiego 
z prawej i popiersie św. Jana Ewangelisty 
z lewej. W przeciwieństwie do obu star-
szych tympanonów, nie mamy tu jednak 
kurtuazji heraldycznej – znaki „wrocław-
skie” nie kłaniają się czeskiemu. Autory-
tet Wrocławia, który jako der andir stul 
in Behem, jak powtarzał za wspomnia-
nym sformułowaniem Zygmunta w swej 
Historii Wrocławia Eschenloer37 – był 
teraz o wiele większy. Wrocław miał te-
raz w osobie Macieja „swojego” króla 
czeskiego. Inna rzecz, że rządy Węgra, 
jak niesłusznie zwykło się go określać 
(był raczej Rumunem, a węgierskiego 
najpewniej nie znał), okazały się ciężkim 
doświadczeniem dla miasta, głównie z ra-
cji królewskiego fiskalizmu38. Niemniej, 

kupiecka republika znów miała po swojej 
stronie, a często i w swoich murach, króla, 
a to – jak w dobie luksemburskiej – mogło 

skutkować przywilejami. A tych w dobie silnej konkurencji czy wręcz wojny celnej z Kra-
kowem korwinowski Wrocław potrzebował bardziej, niż czegokolwiek innego.

Najważniejszym elementem przestrzeni ratusza stał się w tym czasie bez wątpienia 
środkowy wykusz Wielkiej Sali. Niezwykle bogaty program dekoracji rzeźbiarskiej tej 
części budowli – tak zresztą wewnątrz (il. 4), jak i na elewacjach wykusza (il. 5) – nie po-
zostawia wątpliwości, ze była to przestrzeń w której miał zasiadać i zapewne zasiadł król. 
Ratusz był w owym czasie częstym miejscem posiedzeń sformowanego właśnie w dobie 
Korwina śląsko-łużyckiego sejmu, miejscem składania monarsze hołdów lennych także 
przez reprezentacje stanów łużyckich. Była to zatem przestrzeń wykonywania władzy 
króla czeskiego nie tylko w odniesieniu do Śląska. Na szczególne wyróżnienie – zwłasz-
cza, że konstatacja ta stoi w kolizji z potocznymi wyobrażeniami o renesansie jako takim – 
zasługuje to, że władza ta podlega tu, w ratuszu, sakralizacji. Jako element sakralizujący 
traktować bowiem należy strop wykusza (il. 6), bodaj pierwszy na północ od Alp. Błędnie 
przez lata datowany czasem nawet o pół wieku za późno, jest dziełem lat osiemdziesiątych 

King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490 : Exhibition cataloque, Budapest History 
Museum. 19 March 2008 – 30 June 2008. Budapest 2008, s. 76–87.
37 RORH, Guldith (ed.): Peter Eschenloer : Geschichte der Stadt Breslau, 2. Münster – New York – München – 
Berlin 2003, s. 304.
38 Z nowszych prac por. ČERNÝ, Vojtěch: Zklamané naděje : Pobyt Matyáše Korvína ve Vratislavi roku 1469. 
In: DOLEŽALOVÁ, Eva – NOVOTNÝ, Robert – SOUKUP, Pavel (eds.): Evropa a Čechy na konci středověku : 
Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Praha 2004, s. 187–193.

4. Wnętrze wykusza środkowego Wielkiej Sali 
ratusza we Wrocławiu, według: LÜDECKE, Carl, 

Das Breslauer Rathaus, Breslau 1892
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5. Środkowy wykusz 
południowy ratusza 

we Wrocławiu. 
Fot. Bogusław 

Czechowicz

6. Strop wykusza 
środkowego Sali 

Książęcej ratusza we 
Wrocławiu. Fot. Bo-
gusław Czechowicz
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XV w. Bezsprzecznie wskazuje na to herb Korwina – kruk z pierścieniem w dziobie – na 
jednej z rozet znanych z archiwalnych fotografii (il. 7). Strop we wrocławskim wnętrzu 
powstał ledwie około 10 lat po tym, jak podobne przekrycia wprowadzono w apartamen-
tach papieskich w pałacu w Watykanie, w tym w papieskiej Sali audiencyjnej. Wrocław, 
jak doskonale wiadomo, utrzymywał wówczas nad wyraz intensywne kontakty z Rzymem 
i miał też szczególną pozycję w polityce Kurii rzymskiej. Ważne jest wszakże to, że w ra-
tuszu językiem symbolicznych form architektonicznych legitymizowano Macieja jako 
katolickiego króla czeskiego wiernego Rzymowi. Działo się to w czasie, gdy na (drugim) 
czeskim tronie w Pradze zasiadał Władysław wybrany przez Czechów i nie za bardzo 
uznawany tak w Rzymie, jak i w strukturach Rzeszy, gdzie nie zaproszono go nawet na 
elekcję następcy cesarza Fryderyka III, Maksymiliana I. Jednakże pozycja Macieja, mimo 
uznania go przez papiestwo, też nie była w pełni komfortowa. Wybrany królem czeskim, 
Hunyady nigdy nie był koronowany koroną św. Wacława. Tym bardziej sytuacja ta wyma-
gała swego rodzaju akcji propagandowo-agitacyjnej, w której poczesne, a może kluczowe 
znaczenie przypadło ratuszowi we Wrocławiu39.

W powyższej prezentacji skupiono się na zagadnieniach polityczno-prawnych, w nie-
znacznym tylko stopniu dotykając sfery symboliki sakralnej. Jest to jednak zagadnienie 
niemniej pojemne. W dekoracji ratusza wrocławskiego z czasów, gdy miasto nad Odrą 
odrzucało Jerzego jako swego i w ogóle czeskiego króla, sformułowano program dekora-
cji służek i wsporników nawy południowej Wielkiej Sali (il. 8), który zdaje się być ilustra-
cją starotestamentowej opowieści Jotama zawartej w Księdze Sędziów (9, 8). Jako taki, 
w powiązaniu ze współczesną dekoracją tak zwanego Skarbczyka, jawi się jako wrocław-
ska odpowiedź na elekcję dokonaną w 1458 roku w ratuszu praskim. Ratusz wrocławski 

39 Szerzej o tym w pracach cytowanych w przyp. 36, gdzie odniesienia do starszej literatury i dyskusja z nią.

7. Rozeta ze znakiem herbowym 
Macieja Korwina ze stropu 

wykusza środkowego Wielkiej 
Sali ratusza we Wrocławiu, 

zaginiona w 1945 r. Biblioteka 
Uniwersytecka we Wrocławiu, 
Oddział Zbiorów Graficznych, 

sygn. 2991/100
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nie jest, ale próbuje być przestrzenią uprawnioną do 
decydowania o wyborze króla. Sięga się w nim zatem 
po biblijną sankcję40.

Wrocławski ratusz może się w owym czasie jawić 
jako zwornik miejskiej ikonosfery. W 1460 roku rada 
miejska ufundowała w zachodniej części miasta wielki, 
jak podkreślał Marek Słoń, wzorowany na włoskich, re-
prezentacyjny szpital miejski św. Barbary41. Fundacja 
ta była aktem pokory dumnego miasta wobec uniwer-
salnych wartości i w imię służby Jezusowi. Tę służbę 
od około 1461–1465 roku wyraża figura św. Krzysz-
tofa niosącego Jezusa na fasadzie ratuszowego Skar-
bczyka (il. 9). Odpowiada ona dobie określanej w dzie-
jach miasta jako rządy kaznodziejów, kiedy to z ambon 
obu far miejskich niosły się głosy piętnujące króla Je-
rzego i nawołujące do oporu przeciw niemu. Patronów 
obu far, dwie pary świętych, ukazują posągi w górnej 
strefie fasady Skarbczyka, a między małymi wyku-
szami, jakby aluzjami do obu ambon, umieszczono 
posąg patrona diecezji św. Jana Chrzciciela. W ten 
sposób ratusz stawał się zwornikiem miejskiej topo-
grafii, także sakrotopografii42, oraz obrazem swoistej 
katolickiej protokonfesjonalizacji skierowanej prze-
ciwko husyckiej protoreformacji43. Na tym fundamen-
cie – także fundamencie biblijnych odniesień – dokre-
owano niebawem w czasach Korwina ratusz jako 
pomnik i przestrzeń władzy, o czym już była mowa.

Podobnymi treściami obarczano niebawem ratusze 
na Starym Mieście w Pradze i w Taborze. Pojawiające 
się tu – tak samo zresztą, jak po 1490 roku w ratuszu 
wrocławskim – odniesienia do nowego władcy Wła-
dysława Jagiellończyka (monogram W) legitymizo-
wały go w ośrodku władzy praskiej gminy staromiej-
skiej, głoszącej na fasadzie ratusza dewizę Praga caput regni44. Powstały w związku ze 
stuleciem spalenia Jana Husa i Hieronima z Pragi rzeźbiony herb ratusza w Taborze45 – 

40 Obszerniejsza analiza w: CZECHOWICZ, B.: Między katedrą, s. 107–110.
41 SŁOŃ, Marek: Szpitale średniowiecznego Wrocławia. Warszawa 2000, s. 267.
42 Pojęcie sakrotopografii wprowadziłem w artykule: CZECHOWICZ, Bogusław: Codzienność uświęcona : 
Uwagi o sakrotopografii miast Korony Czeskiej w XV–XVI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Wrocła-
wia). In: BARCIAK, Antoni (ed.): Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem 
Śląska. Katowice – Zabrze 2009, s. 32–48.
43 Szerzej o tym CZECHOWICZ, B.: Defensor.
44 VLČEK, Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy : Staré Město. Josefov. Praha 1996, s. 139, 145.
45 STEHLÍKOVÁ, Dana: Wendel Roskopf (1480/1490–1549) : Hlavička Jana Žižky z táborského znaku. In: 
HORNÍČKOVÁ, Kateřina – ŠRONÉK, Michal (eds.): Umění české reformace (1380–1620). Praha 2010, 
s. 189–191, nr  VI/2.

8. Jedna ze służek w nawie 
południowej Wielkiej Sali ratusza 

we Wrocławiu. Fot. Bogusław 
Czechowicz
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niegdyś obok Pragi głównym ośrodku 
ideologii husyckiej – pojawił się także 
królewski monogram W[ladislaus]46. 
Zabiegający o elekcję i koronację syna 
vivente rege leciwy Jagiellon na czeskim 
tronie zyskiwał w ten sposób akceptację 
niekatolickich czeskich sił politycznych 
dla swej dynastycznej polityki. Jesz-
cze dobitniejsze tego potwierdzenie 
niż w ratuszach znajdziemy na balu-
stradzie chóru kościoła św. Barbary 
w Kutnej Horze, koncypowanej jako 
utrakwistyczna katedra Czech. Mamy 
tu monogramy W i L[udwik], co o tyle 
istotne, że to Kutna Hora była miejscem, 
w którym przeważnie utrakwistyczna 
szlachta czeska powołała na tron cze-
ski w Pradze w 1471 roku nie Macieja 
Korwina, ale syna króla polskiego, 
przywracając tym samym zasadę legi-
tymizmu47. Władysław był bowiem po 
matce Elżbiecie Rakuszance najbliż-
szym krewnym zmarłego w 1457 roku 
Władysława Pogrobowca. Tym samym 
Czesi wytrącali wrocławianom główny 
(główny, bo stawiany w polemikach na 
pierwszym miejscu) argument w ich 
oporze wobec króla Jerzego. Teraz 
to „wrocławski” król czeski Maciej był 
władcą niedysponującym dziedzicz-
nymi prawami do tronu św. Wacława. 
O wrocławskiej reakcji na ten stan była 
już mowa – jest nią program ratusza 
z dziesiątej dekady XV wieku.

Nieoczekiwana śmierć króla w 1490 
roku postawiła wrocławskich ojców 
miasta w bardzo dyskomfortowej sytu-
acji. Musieli uznać Władysława, choć 
hołdu lennego nigdy mu nie złożyli. 

Władcy tego ratusz nie „opiewał” już tak dobitnie, jak Macieja. Ale też sprawy sukcesji 
na tronie czeskim nie budziły wtedy już tak wielkich wątpliwości. Nawet uznanie praw 
dziedzicznych kolejnego po Jagiellonach króla Czech, Ferdynanda I Habsburga, obywało 

46 CZECHOWICZ, B.: Między katedrą, s. 231–232.
47 HECK, Roman: Elekcja kutnohorska 1471 roku : W pięćsetlecie objęcia przez Jagiellonów rządów Królestwa 
Czeskiego. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 27, 1972, 2, s. 193–235.

9. Figura św. Krzysztofa na południowej elewa-
cji ratusza we Wrocławiu (na tzw. Skarbczyku). 

Fot. Bogusław Czechowicz



41ČLÁNKY A STUDIE boGUSŁAW CzEChoWICz „…KDYž SE pÁN vOLI v pRAzE NA RATHúzI…”

się bez wielkich wstrząsów, mimo, iż Ślązacy z tym zwlekali, gdyż Czesi znów dokonali 
elekcji bez nich48.

Inna rzecz, że w sytuacji, jaka nastała teraz w Koronie Czeskiej, pozycja miast wobec 
szlachty zmalała49. Wrocławiowi wprawdzie udało się awansować w sejmie śląskim z ku-
rii miast do kurii szlacheckiej (sukcesu takiego mimo starań nie odnotowała Praga)50, nie-
mniej czas, gdy w ratuszach wybierano królów – když se pán voli v Praze na rathúzi – lub 
decydowano o ich uznaniu lub nieuznaniunieuchronnie odchodził w przeszłość51.

Zusammenfassung

„… když se pán voli na rathúzi…“ : Ideenprogramme der Rathäuser und die Legitimisie-
rung des Rechts auf den böhmischen Thron im XIV. und XV. Jahrhundert
Bogusław Czechowicz

In der Studie wird die Rolle der Rathäuser als des Ortes untersucht, der zur Bestätigung der 
Legitimität der Herrschermacht in den Ländern der böhmischen Krone ausgenutzt wird. 
Die Königswahlen in den Jahren 1438 und 1458 fanden zwar am Altstädter Rathaus statt, 
durch sein visualisiertes monarchisches Programm ragte aber insbesondere das Breslauer 
Rathaus hervor. Sein ikonographisches Programm schichtete sich übereinander bereits seit 
der Zeit des Königs Johanns, über die Herrscherzeit seines Sohnes und seiner Enkel, wobei 
ihm eine besondere Bedeutung vor allem in der Zeit zukam, wo Breslau die Rechtmäßigkeit 
der Wahl von Georg von Podiebrad abgelehnt hat. Eben zu dieser Zeit entfaltete sich das 
Programm erneut und seinen Gipfel erreichte es unter Matthias Corvinus, wo das Breslauer 
Rathaus zum Legitimitätsdenkmal von Matthias Corvinus als böhmischem König gewor-
den ist.

Ähnliche Programme tauchten im Luxemburgischen Zeitalter auf den Rathäusern der 
Hauptstädte der Fürstentümer, die unmittelbar der böhmischen Krone unterlagen – Jau-
er und Schweidnitz. Das letztgenannte war mit dem Fürstentitel gebunden, der seit den 
Zeiten der Herrschaft Wenzel IV. die böhmischen Könige inne hatten. Schweidnitz rühmte 
sich ebenso wie Breslau des Privilegs dem inthronisierten böhmischen König die Huldigung 
nicht in Prag, sondern auf eigenem Boden zu leisten.

Bis zur jagellonischen Zeit stellte das ikonographische Programm des Rathauses den Be-
leg der Regierungslegitimität dar, wie es auch die Beispiele aus den Rathäusern in Tabor 
oder in Prag zeigen. Solche Wahrnehmung der Rolle des Rathauses unterscheidet sich vom 
traditionellen Ansatz, wonach die Symbole der Herrscherregierung, die auf diesen Gebäu-
den angebracht waren, als Symbole der königlichen (kaiserlichen) Oberherrschaft über die 
Stadt interpretiert wurden. Die Stadt – wie die „kaiserliche“ Dekoration des Rathauses in 

48 Obszerna dokumentacja źródłowa w: Die Böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom 
Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Prag 1877, zwłaszcza s. 190–191.
49 Zagadnienie to obszernie omówiono ostatnio we wstępie do edycji KREUZ, Petr – MARTINOVSKÝ, Ivan – 
VOJTÍŠKOVÁ, Jana (eds.): Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení 
o ručnicích) : Edice. Dolní Břežany 2007.
50 ORZECHOWSKI, Kazimierz: Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe. Warszawa – Wrocław 1979, s. 229–239; 
PÁNEK, Jaroslav: Politický systém předbělohorského českého státu (1526–1620). Folia Historica Bohemica 11, 
1987, s. 52; LEDVINKA, Václav – PEŠEK, Jiří: Dějiny českých měst : Praha, Praha 2000, s. 277–292.
51 BRANDL, Vincenz (ed.): Kniha Tovačovská, aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova paměť obyčejů, řádů, 
zvyklostí starodavných a řízení práva zemského v Mar. Mor. : Kritické vydání. Brno 1868, s. 10.
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Ulm zeigt – konnte zur propagandistischen Fläche ihrer Art werden. Dank dieser Funktion 
wurde sie äußerst attraktiv für den Monarchen. Der Prozess der Entfaltung der Autorität 
der Ratshäuser während des 15. Jahrhunderts hat keine Parallele in der Geschichte. Das 
juristische Werk des mährischen Herrn vom Ende des 15. Jahrhunderts, das im Titel dieser 
Studie zitiert wurde, belegt, dass diese Erscheinung in den zeitgenössischen Kronländern 
zur allgemein anerkannten Norm geworden ist. Die politische Niederlage, die die Städte 
im Konflikt mit dem böhmischen Adel in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erlitten, 
hat die Situation unwiederbringlich verwandelt. Auf den Rathäusern wurde nicht mehr, 
wie im 15. Jahrhundert, von der Wahl, Anerkennung oder Nichtanerkennung des Königs 
entschieden.  


