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Karl Ludwig August Freiherr von Ende, fot. domena publiczna

Artyści, uczeni i politycy – to oni zazwyczaj otrzymują honorowe obywatelstwa 
miasta Wrocławia, przyznawane przez Radę Miejską Wrocławia od 1993 r. 
Tradycja honorowania w ten sposób rozmaitych postaci ma jednak we Wrocławiu 
znacznie dłuższą tradycję, liczy bowiem dokładnie 150 lat i sięga 13 czerwca 1870 r., 
gdy w niemieckim Breslau taki tytuł przyznano po raz pierwszy. Na przestrzeni 
półtora wieku, gdy tytuł trafił do ponad 70 osób, nie zawsze pamiętano jednak  
o tym, że „honor to rewanż, na który nie powinno się liczyć ani go oczekiwać”, jak 
powiedział w 1642 r. Thomas Hobbes. Przyglądając się tej długiej tradycji, trzeba 
pamiętać o zmiennych kontekstach historycznych i skomplikowanej historii 

Wrocławia. 

13 CzeRWCA 
 Honorowe obywatelstwa Wrocławia 

 i ich skomplikowana historia

WROCŁAWSKIe HISTORIe 

Karl Ludwig August Freiherr von Ende (1815 

–1889) – starosta policji w Wałbrzychu, a na- 

stępnie starosta we Wrocławiu i prezydent 

policji wrocławskiej w latach 1862–1870. To 

on został pierwszym w historii Wrocławia ho- 

norowym obywatelem. Tym samym nadawany  

w wersji nowożytnej od końca XVIII w. zwyczaj 

dotarł do stolicy Śląska.

Za czasów niemieckich tytuł otrzymywali 

głównie politycy, wojskowi i uczeni, a także 

nieliczni przedstawiciele świata kultury. W su- 

mie w latach 1870–1945 uhonorowano w ten 

sposób 31 osób. Nadburmistrzowie Wrocławia 

czy lokalni uczeni i artyści mieli rzeczywisty 

związek z Wrocławiem i duże zasługi dla ślą- 

skiej metropolii, inni honorowani byli wyłącznie  

ze względów politycznych. Właśnie względy 

polityczne odgrywały decydującą rolę przy 

przyznawaniu tytułów w okresie nazistowskich  

Niemiec, gdy tytuły trafiły w większości do  

takich osób, którym wyrokami Międzynarodo-

wego Trybunału w Norymberdze zostały później  

odebrane. 

Nie inaczej było w okresie PRL, gdy wznowiono 

tę tradycję. Nie dbano o jej ciągłość, tytuły 

wręczano bowiem okazjonalnie – w latach 

1945–1979 trafiły do 7 osób. Nie liczono się  

także z opinią i wolą mieszkańców. Znów de- 

cydowała polityka.
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zwyczajów jest nadawanie tytułu doktora  

honoris causa. Z tego względu należy uznać, 

że tradycja ta na obecnych ziemiach polskich 

sięga nie 1816 r., ale 1803 r., choć z oczywistym 

zastrzeżeniem, że swój początek miała na pru-

skiej wówczas uczelni. Co ciekawe, Uniwersytet 

Wrocławski pod względem liczby przyznanych 

tytułów doktora honoris causa jest najbardziej 

hojną uczelnią w Polsce, co poniekąd wynika 

z faktu ponad 200-letniej tradycji. W sumie 

od 1803 r. przyznano ponad 640 doktoratów. 

Na drugim miejscu znajduje się Uniwersytet 

Jagielloński, który od 1816 r. wyróżnił w ten 

sposób w sumie 415 osób.

Stary Ratusz we Wrocławiu,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

W nowej rzeczywistości politycznej, po tym, gdy 

w 1990 r. przywrócono samorządność, władze 

miejskie Wrocławia w 1993 r. zdecydowały 

się na przywrócenie możliwości nadawania 

honorowych obywatelstw. By jednak odciąć 

się od przeszłości, ustanowiono je w formie 

tytułu Civitate Wratislaviensi Donatus. Choć 

to Rada Miejska Wrocławia ma decydujący 

głos, to jednak każdy mieszkaniec ma prawo 

zgłosić swojego kandydata. W gronie 35 osób 

uhonorowanych w latach 1993–2019 znalazły 

się osoby, które odegrały istotną rolę w życiu 

społecznym, kulturalnym i gospodarczym za- 

równo w skali miasta, jak i kraju. Większość to 

osoby o międzynarodowym uznaniu, prestiżu  

i zasługach. Tytuły Civitate Wratislaviensi Dona-
tus wręczane są corocznie podczas uroczystej 

sesji Rady Miejskiej Wrocławia 24 czerwca  

z okazji święta Wrocławia, które ustanowiono 

w dniu wspomnienia patrona miasta, św. Jana 

Chrzciciela.

Równie ważnym, co honorowe obywatelstwo 

miasta czy regionu, jest tytuł doktora honoris 
causa. Zwykło się uważać, że w Polsce tradycja 

nadawania tego najwyższego w środowisku 

akademickim tytułu honorowego sięga 1816 r.,  

kiedy po raz pierwszy uczyniła to Akademia 

Krakowska (ob. Uniwersytet Jagielloński). W rze- 

czywistości jest jednak nieco inaczej. We 

Wrocławiu tradycja nadawania doktoratów ho- 

norowych została zapoczątkowana już 1803 r.  

Choć wrocławska pierwsza szkoła wyższa, 

czyli istniejący formalnie od 1945 r. dzisiejszy 

Uniwersytet Wrocławski, nie jest prawnym 

następcą ani austriackiego Uniwersytetu Le- 

opoldyńskiego, ani pruskiego uniwersytetu 

państwowego funkcjonującego najpierw pod 

nazwą Universitäs litterarum Wratislaviensis, 

a później Śląskiego Uniwersytetu im. Fryderyka 

Wilhelma, to jednak jest depozytariuszem  

i spadkobiercą historii uczelni od początku jej 

istnienia, czyli od 1702 r., a poniekąd także 

strażnikiem i kontynuatorem uczelnianych 

tradycji. Jednym z kontynuowanych do dziś 
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