


KRZYSZTOF BRAUN 

Symbolika herbów miast 
północnego Mazowsza1 

Główną ideą tego komunikatu, będącego uzupełnieniem wystawy 
przygotowanej przez Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, jest wskazanie 
na istotne zależności pomiędzy przedstawieniami heraldycznymi her-
bów średniowiecznych miast północno-mazowieckich a miejscowymi 
warunkami fizjograficznymi, kulturą, gospodarką i zajęciami ludno-
ści. Obszar północnego Mazowsza w okresie książęcym, tj. do począt-
ku XV wieku, stanowiły ogromne przestrzenie leśne, pełne bagien 
i moczarów poprzerzynane licznymi rzekami i strumieniami wpadają-
cymi do dwóch głównych rzek - Bugu i Narwi. Był to najbardziej 
wysunięty na wschód skraj Polski, graniczący na północy z ziemiami 
Zakonu Krzyżackiego, a na wschodzie z Wielkim Księstwem Litews-
kim. Cały ten obszar cechowało bardzo rzadkie osadnictwo, skupione 
głównie przy grodach obronnych, przeprawach i skrzyżowaniach 
szlaków handlowych. Rozsiane w licznych puszczach dwory myśliws-
kie książąt mazowieckich i peryferyjne grody obronne stały się pod-
stawą lokalizacji miast w tym regionie. Mieszkańcy tych osad: myś-
liwi, bartnicy, smolarze, rybacy, kosiarze, służba książęca - polując, 
łowiąc ryby, zbierając miód, wypalając smołę i potaż - nadawali 
nazwy licznym obiektom fizjograficznym - rzekom, lasom czy bag-
nom. Gdy więc w XIV wieku, książę mazowiecki Siemowit III 
zapoczątkował lokowanie miast i systematyczne zasiedlanie bezlud-
nych dotąd areałów, nazewnictwo terenowe było już w dużym stopniu 
ukształtowane. Istniały nazwane puszcze: Dybła, Płodownica, Czer-
wony Bór, Łętowo, Susko, bagna: Pulwy, Wielka Biel, Goła Biel, 
Łabędzia Biel czy Konotopa. Nazwano również większość rzek i stru-

1 Tekst stanowi rozszerzoną wersję komunikatu wygłoszonego podczas XVI Mię-
dzynarodowego Kongresu Weksylologicznego w Warszawie w dniach 30 czerwca 5 lipca 
1995r. 
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mieni. Niektóre obszary były wyłączone czasowo z osadnictwa i pod-
legały książęcym regalom. Regale polegało na zastrzeżeniu sobie przez 
panującego (księcia) prawa do polowań, rybołówstwa, hodowli dzi-
kich pszczół czy kopania bursztynu. 

Dominującą funkcją gospodarczą tego terenu był las i płynące 
z niego pożytki: zwierzyna łowna oraz miód i wosk na napoje i świece. 
Na omawianym obszarze miasta książęce posiadają w herbach, w wię-
kszości wypadków, motywy związane z najważniejszymi gatunkami 
zwierząt, na które polowano. Tak więc Ostrołęka, w swym począt-
kowym okresie ma w herbie niedźwiedzia, Zambrów - tura lub żubra 
(starosłowiańska nazwa żubra - „ząbr"). Jeleń, zwierzę dość pospoli-
te, znalazło się w herbie Łomży, Radziłowa, Wąsoszy i Kamieńczyka. 
Nur, miasto leżące nad spławną rzeką, której mieszkańcy zajmowali 
rybołówstwem, ma w herbie ptaka wodnego: nura lub perkoza. Gdy 
w późniejszym okresie Ostrołęka stała się miastem królewskim, pier-
wotny herb, niedźwiedź, został umieszczony na piersiach orła, z napi-
sem „HAEC AVIS PROTEGE" co znaczy: TO PTAKU OCHRA-
NIAJ. Świadczy to, że miasto oddało się, lub zostało wzięte pod 
opiekę, protekcję królewskiego godła, z zachowaniem swego kulturo-
wego dziedzictwa. Miasto Wizna, pełniące funkcje handlowe i obron-
ne od wczesnego Średniowiecza, ma w herbie wizerunek wołu, co 
można wiązać z faktem, że przez Wiznę przebiegał historyczny szlak 
handlowy, którym pędzono woły z obszaru współczesnej Ukrainy na 
Mazowsze i dalej na zachód: Poznań i Berlin i na północ - Toruń, 
Gdańsk. 

Typowym „herbem mówiącym" jest herb miasta Różana, przed-
stawiający pięciopłatową różę. Miasto leży nad rzeką Narwią, u ujścia 
rzeczki Różanicy i w pobliżu rzeki Ruż. 

Z kolei herbem o wyjątkowym znaczeniu kulturowym jest herb 
miasta Ostrowi, której mieszkańcy, a także okoliczna ludność pusz-
czańska, zajmowali się od wieków bartnictwem, czyli hodowlą leśnych 
pszczół. Przyjęto tu pień drzewa z obciętymi konarami, po których 
bartnik wchodził na drzewo po miód. Pień taki zwał się „ostrowa", 
stąd też pochodzi zapewne i pierwotna nazwa osady „Ostrowia". 
Herby o charakterze architektonicznym, jakby dla potwierdzenia swej 
odmienności i cech „urbanistycznych", posiadają miasta usytuowane 
na pograniczu obszarów leśnych z terenami gęsto zaludnionymi, 
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0 wyraźnych funkcjach rolniczych i handlowych. Są to miasta: Przas-
nysz, Nowogród i Kolno. Herby Nowogrodu i Przasnysza zawierają 
mur forteczny z bramami i basztami, zaś herb Kolna postać św. 
Floriana gaszącego pożar miasta. Ten ostatni każe przypomnieć, że 
wszystkie miasta tego rejonu były praktycznie całkowicie budowane 
z drewna i bardzo często doszczętnie niszczone przez pożary. Dlatego 
też z tego regionu Polski zachowało się tak mało dokumentów 
1 zabytków, m.in. weksyliów. Pamiętając o tym, król August III 
w przywileju z 1754 roku dla Kolna mówi: „mając wzgląd na Kolno, 
kilkakrotnymi pożarami w perzynę obrócone .... pieczęć magistratu 
ma wyobrażać św. Floriana z chorągwią w jednej, a kubkiem w dru-
giej ręce". 

Przyjmowanie do herbów miejskich wizerunków zwierząt występu-
jących w najbliższym otoczeniu miasta jest powszechne na tym ob-
szarze i daleko wykracza poza granice Mazowsza. Na wschód i pół-
noc, w promieniu najbliższych 100 kilometrów, następujące miasta 
posiadają herby z wizerunkiem dzikich zwierząt: 
żubr (cała postać) - Bielsk Podlaski, 
głowa żubra - Tykocin, Drohiczyn, 
kozioł - Narew, 
głowa łosia - Wasilków, 
łasica - Łosice, 
jeleń - Ełk, Szczytno, Ryn, Zabłudów, 
niedźwiedź - Goniądz, Reszel, Kętrzyn, 
jednorożec - Lidzbark Welski, 
wilk w lesie - Grajewo, 
ryba - Suraż, Mikołajki, Giżycko, 
sokół - Sokołów Podlaski. 

Wszystkie te miasta leżą wewnątrz lub na skraju wielkich ob-
szarów puszczańskich. Z prezentowanej wystawy wynika, że nie wszy-
stkie miasta posiadają herb. Wydaje się jednak, że w miarę rozwoju 
form demokratycznych i życia samorządowego społeczności miejskiej, 
nastąpił zwrot ku elementom historycznego dziedzictwa kulturowego 
mieszkańców i posiadanie sztandaru lub flagi stanie się potrzebą 
obywatelską. Jedno z miast - Przasnysz, przekazało nam na wystawę 
swą nową flagę, jednak bez wyjaśnienia jej symboliki. To samo 
środowisko, niezależnie od tej flagi, opracowało nowy herb gminy 
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Przasnysz, zawierający obok herbu miasta herby dawnych właścicieli 
ziemskich z najbliższej okolicy. 

Widzimy więc, że lokalna weksylografia, rozwija się nawet na 
prowincjonalnym Mazowszu, i jak się wydaje, będzie kontynuowała 
swój fizjograficzny charakter, na przykład miasto Ostrołęka posiada 
trójkolorową flagę, gdzie pas zielony oznacza las, pas żółty sym-
bolizuje zboże, piasek lub bursztyn, zaś pas błękitny jest jak rzeka 
Narew, nad którą leży. 
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