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Wstęp
„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem
bezdomnym, bez przyszłości” — mówił ksiądz prymas Stefan Wyszyński1. I Polacy mając tego
bolesną świadomość, interesują się historią, zwłaszcza własnego kraju. Wiosną 2016 r. co najmniej
średnie zainteresowanie magistra vitae deklarowało trzy czwarte badanych2. I choć pomimo tych
deklaracji mamy niepełną wiedzę na temat wydarzeń i postaci historycznych3, to nawet w najtrudniejszych chwilach dla narodu, poznawaliśmy jego dzieje, choćby na tajnych kompletach.
A wraz z nauką historii chłonęliśmy szacunek dla przodków i miłość Ojczyzny. Z badań realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury wynika, że okazywanie szacunku godłu, fladze
i hymnowi narodowemu jest uznawane za zachowanie patriotyczne przez niemal wszystkich Polaków (94%)4. Większość badanych za przejawy patriotyzmu uważała także m.in.: pielęgnowanie tradycji, poszanowanie prawa, udział w wyborach, gotowość do oddania życia za ojczyznę.
Niemal trzy czwarte ankietowanych Polaków uważało, że wiedza o dziedzictwie przeszłości jest
potrzebna współczesnemu człowiekowi.
Tym bardziej więc niezbędna jest dyskusja naukowa na temat symboliki narodowej — także
do szerzenia wiedzy na jej temat wśród Polaków oraz umacniania tożsamości narodowej. Cieszę
się więc, że Narodowe Centrum Kultury mogło współorganizować I Kongres Heraldyki Polskiej
wraz z Polskim Towarzystwem Heraldycznym. Podczas Kongresu wygłoszono wiele referatów,
których tematyka jest interesująca nie tylko dla środowiska naukowego, ale również dla osób pasjonujących się historią i tych, którzy zajmują się upowszechnianiem wiedzy na temat dziedzictwa
narodowego. Dla pierwszych Kongres był pierwszym takim wydarzeniem w Polsce i okazją do
dyskusji o przyszłych kierunkach rozwoju heraldyki w naszym kraju, dla drugich — okazją do
zerknięcia w mniej znane rejony historii.
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” jest jednym z najstarszych polskich czasopism i jedynym poświęconym w całości zagadnieniom heraldyki. Mam nadzieję, że zaangażowanie Narodowego Centrum Kultury w wydanie w nim referatów pokongresowych ułatwi Redakcji
„Rocznika PTHer.” dotarcie do nowych czytelników, a jego stali odbiorcy zyskają możliwość
dalszego pogłębienia swojej wiedzy.
dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
1

Świadectwa Powstania Warszawskiego 1944, pod red. A. Gałki, Warszawa, 1988, s. 7.
Świadomość historyczna Polaków, CBOS, Warszawa 2016, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_068_16.PDF
[27 IX 2017].
3
Raport z badania zrealizowanego na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa ‘18”. Narodowe Centrum Kultury/TNS POLSKA, Warszawa 2016; Świadomość..., op. cit.
4
Raport z badania zrealizowanego..., op. cit.
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Sławomir Górzyński
Warszawa, Instytut Historii UO

I Kongres Heraldyki Polskiej
Trzydzieści lat działalności odrodzonego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zostało uhonorowane zorganizowanym w dniach 22–24 czerwca 2017 roku I Kongresem Heraldyki Polskiej.
W zamierzeniach kongresy powinny odbywać się co trzy lata i być poświęcone statutowym celom
naszego Towarzystwa, a więc w przyszłości obrady nie muszą ograniczać się do heraldyki.
Owe trzydzieści lat od rejestracji Towarzystwa to czas działań na wielu kierunkach. Towarzystwo, skupiając przeszło 350 badaczy, z których blisko 90 to samodzielni pracownicy naukowi
(profesorowie i doktorzy habilitowani) i około 70 doktorów, ma ogromny potencjał naukowy
nie tylko w zakresie nauk pomocniczych, ale także szerzej — historii. W okresie tych kilkudziesięciu lat na zebraniach naukowych we wszystkich oddziałach zostały wygłoszone setki odczytów, w których brali udział nie tylko członkowie naszego Towarzystwa zarówno jako referenci,
jak i słuchacze. Zebrania mają charakter otwarty i są bezpłatne. Zebrania oddziałów na ogół są
prowadzone na terenie uniwersytetów: Jagiellońskiego w Krakowie, Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast Oddział Warszawski wspólnie z Zarządem Głównym organizuje spotkania na Zamku Królewskim
w Warszawie. Tam też odbył się Kongres, pierwsza część materiałów kongresowych jest publikowana w niniejszym XVI (XXVII) tomie „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” za
2017 rok, druga część ukaże się w kolejnym XVII (XXVIII) tomie za rok 2018.
Wśród członków naszego Towarzystwa mamy osoby tak zasłużone dla nauk pomocniczych historii, a szczególnie genealogii, jak prof. Janusz Bieniak, którego 90. rocznicę Urodzin obchodzimy w tym roku. Profesor był uczestnikiem I Kongresu. Jego zasługi dla stworzenia tzw. toruńskiej
szkoły genealogicznej są nieocenione. W swoich tekstach drukowanych, a także wystąpieniach
podczas dyskusji wielokrotnie odnosił się On także do spraw herbów i heraldyki. Cieszę się, że
mogliśmy gościć Profesora podczas obrad naszego Kongresu.
Kongres odbył się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a szczególnego wsparcia i zrozumienia dla idei naszych obrad doświadczyliśmy od ministra Pawła Lewandowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którym
o idei Kongresu miałem możliwość rozmawiać kilkukrotnie w Warszawie i Paryżu. Bezpośrednio
nasz projekt kongresowy został zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury,
którego Dyrektor, dr hab. Rafał Wiśniewski, powołując się na badania ankietowe, podkreślił, jak
potrzebna dla współczesnego człowieka jest wiedza o dziedzictwie przeszłości.
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Chciałbym w tym miejscu wymienić jeszcze dwie instytucje, z którymi współpraca była niezmiernie ważna, Zamek Królewski nie tylko udzielił nam gościny, ale był także współorganizatorem przedsięwzięcia. W tym miejscu dziękuję wszystkim PT Pracownikom Zamku, którzy
pomogli nam w organizacji Kongresu, a szczególnie Dyrektorowi, dr. hab. Przemysławowi Mrozowskiemu, P. Bożenie Gostomskiej i Lesławowi Krzewskiemu, dziękuję w tym miejscu także
dr. Hubertowi Wajsowi, Dyrektorowi Archiwum Głównego Akt Dawnych, z którym współpraca
zaowocowała możliwością zorganizowania wspólnie drugiego dnia obrad. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury jest możliwe rozesłanie bezpłatnie egzemplarzy Rocznika do wszystkich uczestników tego jakże ważnego z punktu widzenia Towarzystwa Kongresu.
Podczas I Kongresu tematem przewodnim stał się Orzeł Biały będący symbolem Polski. Dyskusja wokół kształtu symbolu państwowego toczy się w Polsce od kilkudziesięciu lat. Już w chwili
odrodzenia się Niepodległej w 1918 r. podjęto dyskusję, jak powinien wyglądać herb państwowy.
Dyskusja wówczas zapoczątkowana trwa do chwili obecnej. Zmiana herbu w 1927 r., a następnie
jego modyfikacje podczas dziewięćdziesięcioletniego funkcjonowania są swoistym fenomenem
polskiej heraldyki. Te przemiany śledzi na kartach swego niezwykle źródłowo udokumentowanego i bogato ilustrowanego artykułu prof. UŁ Marek Adamczewski.
Wystąpienie prof. M. Adamczewskiego poprzedzał przegląd ikonograficzny przedstawień Orła
Białego w przestrzeni społecznej, będący jednocześnie pierwszą na gruncie Towarzystwa prezentacją
Bazy Danych Nauk Pomocniczych Historii mojego autorstwa, powstałej w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Grant ten był realizowany przez nasze Towarzystwo.
Drugim obszarem zainteresowań członków naszego Towarzystwa, a jednocześnie wielkim wyzwaniem w zakresie heraldyki jest tworzenie i funkcjonowanie symboli samorządowych. Przemiana
struktury państwa w latach 90. ubiegłego wieku, szerokie uprawnienia dla samorządów, a wśród
nich prawo do ustalania własnej symboliki, otworzyły duże możliwości kreacji herbów samorządowych. To właśnie samorządy samodzielnie ustalają własne herby. Powstała w latach 90. Komisja
Heraldyczna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji opiniuje owe kreacje. Ten obraz
heraldyki został omówiony w kilku tekstach zarówno przez pryzmat analizy historycznej (dr hab.
Henryk Seroka), analizy symboliki (prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski), jak i praktycznego powstawania i ucierania stanowisk z samorządami (prof. UMCS dr hab. Krzysztof Skupieński).
Funkcjonowanie herbu w dobie od średniowiecza zostało omówione w wystąpieniach prof.
Marka Cetwińskiego, który zwrócił uwagę na rolę duchownych w recepcji heraldyki zachodniej
na gruncie polskim i dr. hab. Przemysława Mrozowskiego, który zaprezentował ważny aspekt
indywidualizacji znaku heraldycznego przedstawicieli stanu rycerskiego-szlachty w XIV–XVI w.
Prof. Jan Wroniszewski zajął się średniowiecznymi wywodami szlachectwa jako podstawą licznych ustaleń w badaniach genealogicznych i – rzecz jasna — heraldycznych, zwłaszcza w opracowaniach dotyczących poszczególnych herbów.
Nie zawsze herb musiał mieć wyraz graficzny. Jak wykazują badania historyków kultury i literatury w dobie nowożytnej równie ważny jak przedstawienie graficzne był wyraz retoryczny herbu.
Tym zagadnieniom został poświęcony kolejny blok referatów, które publikowane w tym tomie,
pokazują rolę herbu w kulturze szlacheckiej (teksty prof. Jakuba Z. Lichańskiego i prof. Barbary
Milewskiej-Waźbińskiej).
Kolejne teksty zostaną zaprezentowane w tomie XVII (XXVIII) „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” za 2018 rok.
prof. UO dr hab. Sławomir Górzyński
Redaktor Naczelny
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R O Z P R AW Y I S T U D I A
Marek Adamczewski
Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
Uniwersytet Łódzki

Orzeł Biały, ale jaki?
Poszukiwania formy polskiego orła państwowego
w okresie międzywojennym*
W 1996 r. ukazał się ważny artykuł Leszka Pudłowskiego na temat najnowszych dziejów Orła
Białego1. Autor przedstawił szeroką panoramę problemów związanych z ustanawianiem kolejnych wzorów polskiego herbu państwowego. Zrelacjonował emocjonalne dyskusje, które towarzyszyły projektowaniu i korygowaniu pierwszych wersji naczelnego znaku Rzeczypospolitej odrodzonej w 1918 r. Następnie Leszek Pudłowski badał wzory godła Polski oraz losy Orła Białego
w zmieniającej się rzeczywistości politycznej kolejnych odsłon XX w. aż do przyjęcia przez Sejm
Rzeczypospolitej w lutym 1990 r. ustawy o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej2. Ustawa ta (de facto z drobnymi tylko uzupełnieniami3) obowiązuje obecnie,
choć były i są podejmowane inicjatywy zmierzające do zastąpienia jej nowym prawem.
* Procesy właściwe dla polskiej heraldyki państwowej — co oczywiste — pozostają w związku z wydarzeniami politycznym. W rozważaniach nad periodyzacją heraldyki nie można jednak bezrefleksyjnie sięgać po cezury polityczne.
W przypadku podjętego tematu zawężenie rozważań do okresu od listopada 1918 do września 1939 r. nie ma sensu.
Orły odradzającej się państwowości polskiej żywiołowo i w niespotykanej liczbie form pojawiły się w przestrzeni
publicznej byłej Kongresówki po ustąpieniu z niej administracji rosyjskiej. Do sierpnia 1919 r. herbem II RP był orzeł
królewsko-polski, ukształtowany w pierwszych tygodniach 1917 r. Należy też pamiętać, że rozporządzenie Prezydenta RP z 13 XII 1927 r. obowiązywało do grudnia 1955 r., a orzeł biały w herbie rządu polskiego na uchodźstwie
otrzymał koronę zamkniętą w listopadzie 1956 r. w odpowiedzi na herbowe decyzje władz w Warszawie z 1955 r.
1
L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, [w:] Orzeł Biały. Herb Państwa Polskiego. Materiały sesji
naukowej w dniach 27–28 czerwca 1995 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 267–295.
2
Ustawa z 9 II 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej („Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 1990, nr 10, poz. 60). Ustawa tu przywołana zmieniała ustawę z 31 I 1980 r.
o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej („Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, 1980, nr 7, poz. 16).
3
Np. w 2005 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 2 XI 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych („Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 2005, nr 235, poz. 2000). Do jednolitego tekstu dopisywane były nowe artykuły. Np. w kwietniu/maju 2012 r. został wprowadzony przepis o obowiązku umieszczania herbu na strojach reprezentantów Polski występujących w zawodach międzynarodowych („Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”,
2012, poz. 490 — wydanie elektroniczne).
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Leszek Pudłowski analizował kolejne epizody w dziejach polskiego orła państwowego w „długim trwaniu”, a wyniki obserwacji zrelacjonował w tekście o ograniczonej objętości. Te okoliczności spowodowały, że w artykule wystąpiły pewne uproszczenia, a poboczne wątki, nieistotne
dla krótkiego opracowania przeglądowego, zostały pominięte. Przywołany artykuł na temat najnowszych dziejów Orła Białego (po upływie 20 lat od publikacji) jest ciągle aktualny w ramach
poruszonych zagadnień. Jest też (z uwagi na sygnalizowanie wątków pobocznych i pominiętych)
czytelnym zaproszeniem do podjęcia nowych pogłębionych studiów nad problemami polskiego
godła państwowego.
Nowe badania nad Orłem Białym, herbem państwa polskiego, z uwagi na zbliżające się wydarzenia rocznicowe4, zostały podjęte w 2015 r. przez historyków z Uniwersytetu Łódzkiego, wspieranych przez badaczy z Warszawy i Lublina. Zewnętrzne finansowanie badań pozwala uczestnikom programu analizować kompleksowo źródła związane wprost i pośrednio z historią herbu
państwa polskiego w okresie od 1815 do 2015 r., a właściwie — z uwagi na trwającą obecnie
żywą dyskusję m.in. na temat Orła Białego — do 2018 r.
Ostatnio zostały przeprowadzone kwerendy w bogatej dokumentacji Prezydium Rady Ministrów5, w protokołach z posiedzeń Rady Ministrów6, w szczątkowo zachowanych zespołach
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego7 oraz w materiałach wytworzonych
w Ministerstwie Oświaty, które po zakończeniu II wojny światowej (na mocy obowiązującego
wówczas rozporządzenia Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.) przejęło po Ministerstwie Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego obowiązki dotyczące tworzenia herbów8. Pracownicy Ministerstwa Oświaty, a także współpracujący z nim archiwiści i historycy aktywnie uczestniczyli
w pracach nad herbem państwa, które były prowadzone w latach 1946–19489. W wielu aspektach uwagi zgłoszone przez historyków i archiwistów podczas formułowania warunków konkursu
w 1946 r. odwoływały się do zdarzeń z 1927 r., tj. do czasu, kiedy została stworzona wersja herbu
państwowego zatwierdzonego rozporządzeniem Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.
Przywołane zespoły i jednostki wchodzą w skład zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Kwerendy w Archiwum Akt Nowych prowadzili Ilona Florczak i Marek Adamczewski. Badania Ilony Florczak z połowy 2016 r. skłoniły piszącego te słowa do dokładnego zapoznania
się z dokumentacją roboczą wytworzoną w Prezydium Rady Ministrów (rektyfikaty10) w latach
4

90 lat od ustanowienia orła Zygmunta Kamińskiego (czerwiec–grudzień 1927 r.), 100 lat od odzyskania II niepodległości (listopad 1918 r.) i prawie 100 lat od sformułowania pierwszej ustawy o znakach RP (sierpień 1919 r.).
5
W dotychczasowych badaniach skutecznie zostały wykorzystane archiwalia przechowywane w Archiwum Akt
Nowych w Warszawie w zespołach pozostawionych przez Prezydium Rady Ministrów, sygn. 59 (S. K. Kuczyński,
L. Pudłowski, Udział archiwów państwowych w tworzeniu herbów okresu międzywojennego, „Archeion”, t. 83, 1987,
s. 109–114). Kwerendy z 2016 i 2017 r. objęły zespoły pozostawione przez Prezydium Rady Ministrów o sygnaturach Rkt. 45, teczki 1–12.
6
AAN Warszawa, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP, t. 38 (16 V 1927 — 31 VII 1927).
7
AAN Warszawa, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sygn. 7055 (Konkursy, korespondencja), sygn. 7064 (Sprawozdania Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Zdobniczych).
8
AAN Warszawa, Ministerstwo Oświaty, Godło państwowe i herby miast (ustalanie). Protokoły posiedzeń Komisji Heraldyczno-Artystycznej. Korespondencja 1945–1950, sygn. 8458.
9
O niektórych etapach prac w ramach konkursu na opracowanie formy Orła Białego w latach 1946–1948 pisał
w 1970 r. S. K. Kuczyński (S. K. Kuczyński, Konkurs na godło państwowe w 1947 r., „Biuletyn Numizmatyczny”,
1970, nr 7(55), s. 113–115), a szerzej zagadnienie to omówił L. Pudłowski (L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów
Orła Białego, s. 287–288).
10
Rektyfikat — plik pism dotyczących jednej sprawy, wyodrębniony fizycznie z zasadniczego ciągu akt o układzie chronologiczno-numerowym — zob. Wytyczne metodyczne pomocne przy opracowaniu akt wytworzonych
w okresie funkcjonowania kancelarii austriackiej, 20090209.archiwa.gov.pl/repository/decyzje/kanc_austriacka.pdf
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1919–1929, podczas urzędowego rozpatrywania i rozwiązywania różnych problemów związanych ze znakami Rzeczypospolitej, głównie z pieczęciami urzędowymi. Zawartość przejrzanych
jednostek archiwalnych pozwala odtworzyć bieg zdarzeń i ciąg procesów decyzyjnych, które (po
uchwaleniu w sierpniu 1919 r. pierwszej ustawy o znakach Rzeczypospolitej z powodu jej mankamentów prawnych i merytorycznych) logicznie prowadziły do zredagowania rozporządzenia
Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.11 i do napisania związanych z nim rozporządzeń wykonawczych.
Materiały robocze wytworzone podczas kilku lat dyskusji nad treścią najpierw projektów ustawy o znakach Rzeczypospolitej, a następnie nad treścią rozporządzenia Prezydenta RP o znakach Rzeczypospolitej, a także nad formą (nad realizacją plastyczną) orła państwowego z sierpnia
1919 r., projektem orła państwowego z połowy 1924 r. i wreszcie formą orła państwowego zaprojektowanego przez prof. Zygmunta Kamińskiego12 w 1927 r., wyznaczają nową perspektywę
badań nad historią współczesnego znaku Polaków.
Badania nad formą (realizacją plastyczną) Orła Białego można prowadzić na dwóch przecinających się płaszczyznach. Pierwszą tworzą rozliczne wersje znaku państwa polskiego przygotowywane przez obywateli spontanicznie, szczególnie w celu zamanifestowania wzmożenia patriotycznego. W tym nurcie — choć na zupełnie innym poziomie merytorycznym — należy zobaczyć
projekty Orła Białego przygotowywane przez artystów. Projektanci z wykształceniem artystycznym próbowali połączyć dominujące w I połowie XX w. tendencje artystyczne ze schematyczną
sztuką heraldyczną. Otwarte pozostaje pytanie, czy taki mariaż w Polsce, w kraju o przerwanej zaborami na ok. 100 lat ewolucji herbu państwowego, mógł zakończyć się w I połowie XX w. sukcesem. Drugą płaszczyznę obserwacji form Orła Białego stanowią wyważone wypowiedzi znawców heraldyki formułowane na zamówienie „czynników rządowych” lub wypowiadane w ramach
obywatelskiej oceny znaku przyjętego bez konsultacji społecznych.
Problem formy orłów na sztandarach, pocztówkach, drukach ulotnych, na naklejkach przyklejanych do okien w święta państwowe, głównie w rocznicę 3 maja, i na innych tzw. dokumentach
życia społecznego — w ramach realizowanego grantu — bada Tomasz Pietras. Zidentyfikował
setki różnych wersji względnie odmian „obywatelskiego” orła polskiego. Najczęściej na przywołanych przedmiotach pojawiały się orły wzorowane na godłach historycznych. Ten wątek — bardzo
interesujący — pokazujący szeroką paletę rozwiązań plastycznych i nieograniczoną wyobraźnię
twórców pomijam, kierując uwagę czytelnika do już wydanych publikacji Tomasza Pietrasa13 lub
do przygotowywanego w ramach projektu wydawnictwa źródłowego.
Przedmiotem rozważań uczynić chcę prace prowadzone nad formą (realizacją plastyczną)
Orła Białego, jakie podejmowano w imieniu państwa polskiego w szeroko zakreślonych „latach
11

Historycy oszczędnie korzystali z przywołanych źródeł. Materiały te w 1972 r. przeglądał prof. Stefan K. Kuczyński. Niektóre poszyty badał Leszek Pudłowski. W dotychczasowej literaturze nie znalazłem jednoznacznych
śladów wykorzystania informacji z dokumentacji pomocniczej PRM.
12
Badania nad genezą orła z grudnia 1927 r. należy prowadzić także w celu ustalenia autora końcowej wersji znaku.
W literaturze panuje pogląd, że orzeł z grudnia 1927 r. został zaprojektowany przez prof. Zygmunta Kamińskiego.
Wątpliwości w tej sprawie nieoficjalnie wyrażali badacze twórczości Kamińskich. Nie wykluczali tego, że projekt
przygotowała Zofia Trzcińska–Kamińska. Nie rozstrzygając, zwracam uwagę na wypowiedź Antoniego Rybarskiego
z 11 VII 1946 r., który powiedział o orle z 1927 r., że jest „to dzieło rzeźbiarki profesorowej Kamińskiej, zaprojektowane w ciągu 3-ch dni” — AAN Warszawa, Ministerstwo Oświaty, Godło państwowe i herby miast (ustalanie).
Protokoły posiedzeń Komisji Heraldyczno-Artystycznej. Korespondencja 1945–1950, sygn. 8458, k. 24–24v.
13
T. Pietras, Orły na sztandarach w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, „Rocznik Łódzki”, t. 61, 2014,
s. 119–152; idem, W poszukiwaniu formy narodowego symbolu. Orzeł Biały w latach I wojny światowej (na przykładzie Łodzi i Polski środkowej), [w:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, pod red. J. Daszyńskiej, Łódź
2015, s. 111–135.
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międzywojennych”. Zamierzam przedstawić wysiłki trzech grup uczestników trudnej i niewdzięcznej legislacji (polityków, urzędników, znawców), polegającej na przygotowywaniu tekstów prawnych, tj. ustaw, rozporządzeń, rozporządzeń wykonawczych do ustaw oraz uzasadnień
do aktów prawnych na temat polskiego orła państwowego i pieczęci urzędowych. Obok osób zaangażowanych w redagowanie tekstów niezbędnych w procesie legislacyjnym ważną rolę odegrali
projektanci znaku (plastycy, grawerzy z mennicy), którzy przygotowywali różne wzory polskiego
godła państwowego. W działania legislatorów (polityków, urzędników z wielu ministerstw, znawców heraldyki, artystów i rytowników z mennicy) w specyficzny sposób zaangażowani byli amatorzy, miłośnicy znaków państwowych. Ci ostatni — dzięki np. konkursowi „na herb” z 1919 r.,
czy też otwartym łamom prasowym — co kilka lat otrzymywali możliwość publicznego wypowiadania się na temat swojej wizji Orła Białego.
Od sierpnia 1919 r. osoby zaangażowane w proces poprawiania polskiego herbu państwowego
konsekwentnie gromadziły materiały niezbędne de facto do zredagowania tekstu rozporządzenia
grudniowego, choć początkowo myślano o nowelizacji ustawy sierpniowej, a nie o pisaniu nowego prawa. Rozporządzenie Prezydenta RP z 13 XII 1927 r. wywołało natomiast dyskusję na temat
m.in. wad Orła Białego. Dyskusja ta nie została zakończona do dziś w części dotyczącej formy
(realizacji plastycznej) herbu.
Jeśli chcemy to ostatnie zdanie zrozumieć precyzyjnie, to musimy w dyskusji nad Orłem Białym z grudnia 1927 r. wyróżnić dwie jej płaszczyzny, tj. pierwszą płaszczyznę merytoryczną, czyli
rozmowę znawców, która dawno doprowadziła do stworzenia katalogu usterek występujących
w dziele prof. Zygmunta Kamińskiego14 i drugą płaszczyznę polityczno–prawną, którą konsekwentnie ograniczają konkluzje polityków i wysokich rangą urzędników, sprowadzające się do
stwierdzenia, że formy (realizacji plastycznej) Orła Białego z grudnia 1927 r. nie należy poprawiać
w sposób, który zaburzy jego strukturę.
Dyskusje na temat polskiego herbu państwowego powracają wraz z każdą polityczną okolicznością sprzyjającą zmianie godła. W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej orzeł
prof. Zygmunta Kamińskiego, po prawie 20 latach pozostawania na państwowej służbie, mógł
przejść „na emeryturę”. Dyskusja nad kształtem orła i nad treścią symboliczną, która wynika
z kształtu godła, przeprowadzona w latach 1946–1948 na podstawie regulacji prawnych II Rzeczypospolitej, zakończyła twórczy etap rozwoju współczesnego herbu Polski. Od tego momentu,
przynajmniej w sferze państwowej, wszelka pogłębiona refleksja nad formą naczelnego znaku
Polski została zawieszona. Godło z grudnia 1927 r. staje się z każdym upływającym rokiem coraz
bardziej reliktem z przeszłości, a nie żywym znakiem zmieniającego się państwa. Coraz słabiej
odpowiada na heraldyczne wyzwania dnia dzisiejszego.
Współcześni Polacy, w tym elity polityczne Polski, nie interesują się heraldyką. Zapomniane
zostały reguły heraldyczne, a przypomniane — zostają natychmiast wyśmiane. W takim kontekście należy się raczej cieszyć, że nie została podjęta polityczna decyzja o skorygowaniu herbu
Rzeczypospolitej, a także o jego „ostatecznym” przyjęciu w wyniku swobodnej wypowiedzi suwerena. Przy obecnym stanie świadomości symbolicznej i wiedzy heraldycznej Polaków heraldycy
14

Katalog wątpliwych rozwiązań (z punktu widzenia heraldyki państwowej) został skompletowany podczas konferencji naukowej z 20 II 1930 r. — S. K. Kuczyński, L. Pudłowski, Udział archiwów, s. 110–111. Inaczej na
herb w stylizacji prof. Zygmunta Kamińskiego spojrzał w 1990 r. Szymon Kobyliński (S. Kobyliński, Losy orła.
Fragment nie napisanej księgi pt. „Dzieje emocji w Polsce”, Warszawa 1990, s. 23, 27). W orle prof. Zygmunta Kamińskiego dostrzegł dzieło w pełni dojrzałe i kompletne. Wystąpienia heraldyków na temat niektórych rozwiązań
graficznych zastosowanych w orle z 1927 r. — dla Szymona Kobylińskiego — są dowodem na „nicość [...] ortodoksów heraldycznych zaangażowanych zresztą po to, aby tzw. aparatem naukowym utrącić projekt orła”.
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mogliby tylko obserwować praktyczne zastosowanie prawa Mikołaja Kopernika o monecie w odniesieniu do herbów.
Przypomnienie „międzywojennych” losów Orła Białego w okresie, gdy ponownie pojawiają
się inicjatywy zmodyfikowania polskiego godła państwowego ma dwojaki sens. Z jednej strony
będzie wykładem wiedzy podstawowej, która jest niezbędna do podejmowania trafnych decyzji,
a z drugiej — wskazówką, jak należy lub jak nie należy pracować w urzędach państwowych nad
prawem o znakach i symbolach państwowych.

Herb wzorowany na znaku Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i orzeł królewsko–polski
U progu II Rzeczypospolitej treść znaku odradzającego się państwa polskiego — jak wynika
z rozpoznanych źródeł — nie była jednoznacznie przesądzona. Upraszczając, można stwierdzić,
że w dyskusji nad znakiem Polski w latach 1914/1915–1918/1919 były obecne przynajmniej
dwie koncepcje. Pierwsza sprowadzała się do postulatu budowania znaku wokół złożonej symboliki Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli wokół znaku łączącego symbole Korony — Orła
Białego i Wielkiego Księstwa Litewskiego — Pogoni. Druga koncepcja zakładała przywrócenie
odradzającemu się państwu Orła Białego, a jego forma (realizacja plastyczna) — co oczywiste —
była początkowo niezdefiniowana.
Echa dyskusji na temat formy przyszłego polskiego herbu państwowego — herbu w formie
prostej, tj. z orłem polskim, czy herbu złożonego, tj. z orłem polskim i z jeźdźcem litewskim —
były słyszalne jeszcze podczas obrad Sejmu Ustawodawczego 1 VIII 1919 r. Poseł ksiądz Kazimierz Lutosławski, sprawozdawca ustawy o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, podczas
posiedzenia Sejmu stwierdził, że ustawa z 1 VIII 1919 r.: „ma być tymczasowa, bo przed przyłączeniem kresów nie można ostatecznie zdecydować, jakie ma być godło państwowe”15.
Dla zrozumienia charakteru dyskusji nad treścią przyszłego znaku państwowego Polski istotne
znaczenie ma identyfikacja jej uczestników. W dyskusji brali udział — co oczywiste — Polacy, którzy
zgłaszali przynajmniej dwa rozwiązania wspomniane wyżej. Opinie Polaków były oceniane i weryfikowane przez władze okupacyjne, tj. przez Austriaków na terenie zarządzanym z Lublina, i przez
Niemców na terenie zarządzanym z Warszawy. Przy udziale „czynników” okupacyjnych zostały
ukształtowane prawa obowiązujące na obszarze Królestwa Polskiego po ustąpieniu administracji rosyjskiej. W niektórych przepisach problematyka znaków odradzającej się Polski została odnotowana16.
Jako przykład udziału władz okupacyjnych w procesie kształtowania symboliki państwowej,
w tym przypadku pieczęci gminnej z orłem państwowym, przywołam rozporządzenie z czerwca
1917 r. (odwołujące się do rozporządzenia z 25 XI 1916 r.), wydane przez niemieckie władze administracyjne obwodu sieradzkiego17. 25 XI 1916 r. Generał–Gubernator wydał rozporządzenie
w sprawie nazw miejscowości, ulic, obwieszczeń i pieczęci władzy komunalnej. Dalej w źródle
z czerwca 1917 r. było wskazane miejsce publikacji rozporządzenia Generał–Gubernatora z listopada 1916 r., po czym znalazła się dyspozycja czerwcowego rozporządzenia o treści: „przesyłam
15

„Monitor Polski”, 1919, nr 173 z 4 VIII 1919 r., s. 1.
Np. regulacja dotycząca monet bitych dla obszaru okupacji — „Dziennik Rozporządzeń dla Jenerał–Gubernatorstwa Warszawskiego”, 1917, nr 71. Na podstawie przywołanej regulacji były bite monety 10–fenigowe z orłem
w stylizacji innej niż kazimierzowska i królewsko-polska (il. 1).
17
AP Łódź, Oddział w Sieradzu, Zbiór druków i pismu ulotnych, sygn. 14.
16
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w załączeniu wzór do stempla z heraldycznym polskim orłem i polecam postarać się o pieczęć
gminną podług załączonego wzoru z odpowiednią zmianą napisu”. Z przywołanym źródłem
z czerwca 1917 r. obecnie nie jest związany załącznik, czyli wzór poprawnej pieczęci gminnej, co
utrudnia wnioskowanie na temat formy (realizacji plastycznej) orła urzędów królewsko-polskich,
zaakceptowanej przez niemieckiego okupanta.
Zebrany materiał sfragistyczny — stemple z okresu Wielkiej Wojny — pozwala stwierdzić, że
na obszarze kontrolowanym przez Niemców występowały pieczęcie władz lokalnych o wyobrażeniach utworzonych głównie z dwóch wzorów „heraldycznego orła polskiego”. Znane są stemple
z orłami odwołującymi się do wzorów ze stron tytułowych konstytucji sejmowych z XVII w. Są
także pieczęcie z orłami zapożyczonymi z XIV w., tj. z pieczęci Władysława Łokietka, a przede
wszystkim Kazimierza Wielkiego (il. 2, il. 3). Występowanie odmian pieczęci z dwoma dominującymi stylizacjami orłów Tomasz Pietras tłumaczył chronologią wykonania typariuszy. Pieczęcie
wcześniejsze miały orła kazimierzowskiego, a pieczęcie wykonane po styczniu 1917 r. — orła
królewsko-polskiego18.
O ile na terenie okupacji niemieckiej pieczęcie gminne odgórnie wyposażone zostały w „heraldycznego polskiego orła”, to gminy z obszaru okupacji austriackiej otrzymały w 1915 r. od swoich
zwierzchników stemple z herbem województwa przedrozbiorowego, z którym obdarowana stemplem gmina była związana terytorialnie19. Na terenie okupacji austriackiej system sfragistyczny
przewidywał stemple z: 1) symboliką ziemską, właściwą dla powiatów i gmin wiejskich; 2) symboliką miejską, właściwą dla miast o historycznie uzasadnionych herbach i 3) symboliką państwową. Austriacy wiedzieli, że herbem Polski był i będzie Orzeł Biały. Świadczy o tym heraldyczne
dopełnienie odezwy Generał–Gubernatora Lubelskiego Karla Kuka, adresowanej do Polaków po
wydaniu Aktu 5 listopada. Znam odezwę opublikowaną w „Gazecie Polskiej” z 6 XI 1916 r.20
Orzeł Biały towarzyszący odezwie Generał–Gubernatora Lubelskiego został przedstawiony bez
korony (il. 4). Otwarte pozostaje pytanie, czy taka forma orła polskiego — orzeł historyzujący
bez korony — była efektem działania polskiego drukarza z Dąbrowy Górniczej (gdzie wydawana
była „Gazeta Polska”), czy też konsekwencją przemyślanej i zamierzonej decyzji Austriaków.
Pomiędzy 5 XI 1916 r. a 15 I 1917 r. — jak można sądzić na podstawie zachowanych źródeł
ikonograficznych (il. 5, 6), a także niektórych wypowiedzi prasowych — nie zapadły przesądzające decyzje na temat treści herbu odradzającego się państwa polskiego. Źródła świadczą, że
poważnie była rozważana koncepcja zbudowania godła Polski, które składowymi elementami (ale
nie układem godeł) przypominałoby przedrozbiorowy znak Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W dyskusji nad treścią herbu odradzającej się Polski silnie wybrzmiał apel „środowisk artystycznych” Warszawy, zrelacjonowany w artykule Herb Polski w „Kurierze Warszawskim”
z 13 I 1917 r.21 Uczestnicy przywołanej dyskusji (w tym Bronisław Gembarzewski) apelowali
o przywrócenie Polsce herbu z okresu I Rzeczypospolitej, ale ukształtowanego przez sejmową
18

T. Pietras, W poszukiwaniu formy narodowego symbolu, s. 129.
Na temat herbów przedrozbiorowych województw (głównie sieradzkiego i sandomierskiego) na pieczęciach
samorządowych na obszarze Polski centralnej w latach Wielkiej Wojny i po jej zakończeniu por. M. Adamczewski, Herby ziem polskich na pieczęciach gmin z powiatów piotrkowskiego, radomszczańskiego i opoczyńskiego w latach
1915–1918 (1939) — w druku.
20
AP Łódź, Zbiór druków i pism ulotnych, Prasa i druki poświęcone aktowi 5-go listopada (proklamowanie Królestwa Polskiego, 1916), sygn. 575/450.
21
J. Wojciechowski, Herb Polski, „Kurier Warszawski”, nr 13 z 13 I 1917 r. (wydanie wieczorne), s. 2; Archiwum
Państwowe w Warszawie, Zbiór Korotyńskich, sygn. X/132, k. 18–20; L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła
Białego, s. 271.
19
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uchwałę herbową z czasu powstania listopadowego22 (1831 r.). Inne liczne „obywatelskie” głosy
w sprawie przywrócenia „podwójnego” herbu — pomijam.
Z głosem „środowisk artystycznych Warszawy” z 13 I 1917 r. dobrze koresponduje źródło
z 15 I 1917 r. Jest nim drukowany ozdobny formularz aktu „upamiętnienia uroczystej chwili
otwarcia Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego”23. W górnej części bordiury, w miejscu
przeznaczonym na znak wystawcy dokumentu, można zobaczyć ozdobną tarczę herbową pod
koroną zamkniętą. Na tarczy został położony orzeł w koronie (zapewne otwartej) o piersi przykrytej tarczą z wyobrażeniem jeźdźca Pogoni. Herb z bordiury co do ogólnej koncepcji znaku
przypomina rozwiązanie znane z potwierdzenia wpłaty (biletu pieniężnego) na rzecz polskiego
skarbu wojskowego z 1916 r.24
Eksperyment z herbem odwołującym się do symboliki Rzeczypospolitej Obojga Narodów
zakończył się niepowodzeniem. Od stycznia 1917 r. na pieczęci Tymczasowej Rady Stanu25
(il. 7), na doniosłych pismach Tymczasowej Rady Stanu26 (il. 8), na pieczęci Rady Regencyjnej27,
a wreszcie na stronie tytułowej „Dziennika Ustaw”, wydawanego przed 1 VIII 1919 r. można
zobaczyć orła polskiego w stylizacji wyprowadzonej ze stron tytułowych przedrozbiorowych konstytucji sejmowych.
Orła Tymczasowej Rady Stanu (zgodnie nazwami urzędów odradzającego się w 1917 r. państwa polskiego) można nazwać orłem królewsko-polskim. Jak dotąd nie została odnaleziona regulacja prawna, która ten wzór orła uznawała za symbol państwowy. Niemniej był on wykorzystywany przez władze warszawskie i jej agendy aż do sierpnia 1919 r., a faktycznie — z powodu
wolno postępującej wymiany pieczęci — znacznie dłużej.
Za epizod w dziejach orła królewsko-polskiego należy uznać decyzję Stanisława Thugutta
z 14 XI 1918 r., którą „zdjął” koronę z głowy orła polskiego. Tę „modyfikację” znaku tłumaczył następnie republikańskim, a nie monarchistycznym charakterem odradzającego się państwa.
W muzeach i w archiwach zachowały się nieliczne dokumenty państwowe oznaczone orłem Stanisława Thugutta (il. 9). Pozostaje to w oczywistej sprzeczności z opiniami, że wzmiankowana tu
korekta herbu Polski nie została wprowadzona. Argument ustrojowy — podniesiony w 1918 r.
przez Stanisława Thugutta — został powtórzony podczas prac nad nowym wzorem herbu Rzeczypospolitej po zakończeniu II wojny światowej.
Decyzja Stanisława Thugutta została poddana krytyce w prasie współczesnej wydarzeniom.
Heraldycy także wypowiadali się o niej negatywnie. Nawet Stanisław Thugutt po pewnym czasie
źle ocenił inicjatywę usunięcia korony z głowy orła polskiego. Jednakowoż, jeśli na rzecz spojrzymy w szerszym ujęciu, poddamy analizie różne wzory Orła Białego z okresu poprzedzającego
22

„Obecny herb państwa polskiego winien być zgodny z kształtem herbu polskiego z r. 1831 i przedstawiać się ma:
na tarczy czerwonej (ponsowej, nie zaś karmazynowej) podzielonej przez pół, na połowie lewej (od widza) orzeł
biały z podniesioną nieco głową ukoronowaną, zwróconą w lewo (od widza), z wysoko podniesionemi skrzydłami
i rozstawionemi szponami bez żadnych w nich godeł; korona, dziób i szpony — złote. Na drugiej połowie tarczy,
na polu również czerwonem, jeździec zbrojny na koniu białym, zwrócony w lewo (dla widza); zbroja całkowita,
w podniesionej prawicy miecz, na ramieniu lewem tarcza z krzyżem podwójnym; czarpak długi o trzech zębach
czerwony. Nad tarczą całą wielka korona stanisławowska” — J. Wojciechowski, Herb Polski, s. 2; Archiwum Państwowe w Warszawie, Zbiór Korotyńskich, sygn. X/132, k. 18–20.
23
AP Łódź, Zbiór druków i pism ulotnych. Tymczasowa Rada Królestwa Polskiego 1916–1918, sygn. 375/347.
24
AP Łódź, Zbiór druków i pism ulotnych. Bilety pieniężne, sygn. 575/499.
25
AP Piotrków Trybunalski, Zbiór A. Rudzkiej, sygn. 9.
26
Np. nominacja Władysława Piaszczyńskiego na sędziego sądu apelacyjnego w Lublinie wydana 25 VIII 1917 r.
w Warszawie — AP Piotrków Trybunalski, Zbiór A. Rudzkiej, sygn. 9.
27
A. Znamierowski, Orzeł Biały. Znak państwa i narodu, Warszawa 2016, s. 28.
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oficjalne odtworzenia państwa polskiego, to dojdziemy do wniosku, że w latach 1914–1918 projektujący herb Polski komponowali go, sięgając często po wyobrażenie orła niekoronowanego.
Otwarte pozostaje pytanie o motywy, jakimi kierowali się projektujący takie wersje Orła Białego.
Tylko Stanisław Thugutt opisał je w sposób jednoznaczny. Odnotowując występowanie różnych
wersji orłów niekoronowanych u progu II Rzeczypospolitej, trzeba jednak stwierdzić, że liczbowo
ustępowały one orłom koronowanym. W tym miejscu dla zilustrowania problemu przywołam
projekt Leo Rozenberga z 1919 r. (il. 10), o którym informacje znajdują się w dalszym tekście.
W sierpniu 1918 r. były prowadzone prace nad projektem ustawy o używaniu herbu państwa
polskiego28. Z tytułu projektowanej ustawy (Ustawa o używaniu herbu państwa polskiego), a także z treści jej artykułu pierwszego („herbem państwa polskiego jest orzeł biały z koroną w polu
czerwonym”) wynika, że przedmiotem rozważań ustawodawcy były kwestie stosowania zaakceptowanego wcześniej znaku, a nie jego treść i forma (realizacja plastyczna). Można przypuszczać,
że forma godła państwowego wzmiankowanego w sierpniu 1918 r. w projekcie ustawy odpowiadała orłowi znanemu z pieczęci Tymczasowej Rady Stanu z 1917 r., czyli ustawa miała określić
zasięg stosowania orła królewsko-polskiego. W uzasadnieniu przywołanego projektu regulacji
szczególnie interesujące są rozważania na temat stosowania Orła Białego przez jednostki samorządu terytorialnego. Ten problem w tym miejscu tylko sygnalizuję i zostawiam do omówienia
w oddzielnym opracowaniu.
Prezydium Rady Ministrów 14 VIII 1918 r. skierowało do Marszałka Rady Stanu projekt
ustawy przygotowanej przed 12 VIII 1918 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Pierwsze
czytanie przedłożenia rządowego w sprawie ustawy o używaniu herbu państwa polskiego odbyło
się na posiedzeniu Rady Stanu Królestwa Polskiego 3 IX 1918 r.29 Dalszy bieg sprawy mogą objaśnić protokoły obrad Tymczasowej Rady Stanu. Dla moich rozważań istotna jest tylko obserwacja, że przywołany projekt, ale także jego niektóre rozwiązania, został porzucony już we wrześniu
1918 r.

Ustawa z 1 VIII 1919 r. i projekty rozporządzenia wykonawczego do niej
Lektura dokumentacji zgromadzonej w poszytach i w teczkach na temat znaków Rzeczypospolitej
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie wskazuje, że można wyróżnić dwa motywy decydujące
o podjęciu prac nad ustawą o znakach Rzeczypospolitej z sierpnia 1919 r. Pierwszym motywem
były kwestie sfragistyczne, a – w tej konfiguracji — zagadnienia heraldyczne — tj. forma orła
— wydawały się kwestiami wtórnymi, podporządkowanymi kancelaryjnym funkcjom pieczęci.
Drugą przesłanką była oczywista potrzeba wypracowania rozbudowanego systemu znaków odróżniających odrodzoną Polskę na arenie międzynarodowej.
Z maja 1919 r. pochodzi polecenie wydane przez Prezydium Rady Ministrów Ministerstwu
Sztuki i Kultury, aby w trybie pilnym Ministerstwo podjęło prace w celu „ustalenia i ujednostajnienia wyglądu zewnętrznego pieczęci urzędowej”30. Nowe pieczęcie — według Prezydium
— powinny być praktyczne, ale także estetyczne, miłe dla oka dysponenta stempla i odbiorcy
28

AP Łódź, Zbiór druków i pism ulotnych. Rada Stanu Królestwa Polskiego. Wnioski nagłe i przedłożenia rządowe, sygn. 575/349.
29
AP Łódź, Zbiór druków i pism ulotnych, Rada Stanu Królestwa Polskiego. Protokóły posiedzeń, stenogramy,
porządek obrad, sygn. 575/348.
30
AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 1, Wniosek Ministra Spraw Wojskowych w sprawie godeł i barw Rzeczypospolitej oraz ustawa z sierpnia 1919 r., s. 3–6.
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opieczętowanego dokumentu urzędowego. W piśmie z kwietnia 1919 r. znajduje się informacja
o pracach międzyministerialnej podkomisji powołanej dla ustalenia zasad biurowości. Wnioski
z prac podkomisji sprowokowały Prezydium do wystąpienia w sprawie pieczęci urzędowych do
Ministerstwa Sztuki i Kultury.
Kwestie heraldyczne, podniesione podczas prac podkomisji dla ustalenia zasad biurowości,
zrekapitulowane w omawianym piśmie do Ministerstwa Sztuki i Kultury, sprowadzały się do
postulatu stworzenia okrągłych pieczęci z herbem państwa. Wydaje się, że podkomisja przeprowadziła krytyczną analizę formy orła królewsko-polskiego z pieczęci urzędowych. W każdym razie w zaleceniach podkomisji dla ustalenia zasad biurowości znalazła się uwaga o „konieczności
ustalenia herbu”.
Niezależnie od wyników pracy podkomisji dla ustalenia zasad biurowości i od przywołanego
wyżej wniosku Prezydium Rady Ministrów do Ministerstwa Sztuki i Kultury sprawą ustalenia
znaków państwa w 1919 r. zainteresowały się wspólnie Ministerstwo Spraw Wojskowych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W tym przypadku dominującym motywem działania nie były
kwestie sfragistyczne, czy też szerzej — biurowe, ale konieczność uformowania znaków odróżniających osoby i instytucje działające z upoważnienia polskich władz w różnym charakterze i w różnych miejscach. Motywy te jasno zostały wyłożone w Uzasadnieniu do wniosku31, gdzie czytamy:
„[...] uznanie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, akredytowanie posłów i reprezentantów dyplomatycznych i wojskowych Państwa Polskiego zagranicą, bliskie powstanie floty polskiej na wodach obcych i własnych,
a wreszcie codzienna praktyka życia państwowego wymaga ustalenia, choćby tylko tymczasowego i prowizorycznego, zewnętrznych symboli państwowości polskiej, zagranicą w dodatku dotychczas nieznanych lub dawno
zapomnianych”.

Z 15 VII 1919 r. pochodzi wniosek „w sprawie rozpatrzenia tymczasowego przyjęcia i ustalenia godeł i barw Państwa Polskiego” 32. Ministerstwo Spraw Wojskowych, działając w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przygotowało wniosek dotyczący znaków Rzeczypospolitej, tj. herbu, pieczęci państwowej, barw narodowych, chorągwi państwowej, flagi dla
przedstawicieli dyplomatycznych państwa, flagi wojennej oraz bandery morskiej w jej odmianach
wojennej i handlowej.
Wniosek o ustalenie tymczasowych i prowizorycznych znaków państwa polskiego złożony
15 VII 1919 r. poprzedziły konferencje z 21 V i 11 VI 1919 r., podczas których „po zbadaniu
całego dostępnego materiału historycznego” w sprawie herbu państwowego zdecydowano, że „za
herb Państwa Polskiego uznaje się orła białego z głową zwróconą w lewo, ze skrzydłami wzniesionemi do góry, koroną, szponami i dziobem złotym, na czerwonym polu”33.
Do wniosku z 15 VII 1919 r. były dołączone schematyczne rysunki proponowanych znaków
Rzeczypospolitej. Nie ma ich dziś w przejrzanych poszytach w Archiwum Akt Nowych. Ministerstwo Spraw Wojskowych uważało dołączone wzory za wstępne szkice, wstępną wizualizację podniesionych kwestii. Autor Uzasadnienia odnotował, że rysunki „nie są [...] o ile chodzi o artystyczne wykonanie [...] orła, wzorami, których się należy niewolniczo trzymać” 34. Inaczej natomiast
wojskowi podeszli do sprawy ustalenia odcienia barwy czerwonej w herbie i w innych znakach
Rzeczypospolitej. Tu wykazali się jednoznacznością, twierdząc, że kolor czerwony powinien
31
32
33
34

Ibidem, s. 5–6.
Ibidem, s. 3–4.
Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 6.
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odpowiadać barwie „vermillon”, czyli „minium” 35. Wydaje się, że minia — odcień czerwony —
jest zbliżona, a może nawet tożsama z cynobrem. Deklaracja wojskowych w sprawie barw znaków
Rzeczypospolitej pozostaje w pewnej sprzeczności z kolorystyką godła i kolorami różnych weksyliów reprodukowanych w broszurze z 1921 r.36 Według Adama Chmiela (zob. niżej) w broszurze
z 1921 r. znaki Rzeczypospolitej wojskowi zabarwili karmazynem.
Po opublikowaniu ustawy z 1 VIII 1919 r. (publikacja w „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej” z 28 VIII 1919 r.) zostały podjęte prace, które miały doprowadzić do przygotowania
właściwego wzoru herbu Rzeczypospolitej. Pewne informacje o biegu i charakterze podjętych
wówczas prac zawiera koncept pisma, które 4 XII 1920 r. przygotował Eligiusz Niewiadomski w odpowiedzi na zapytanie z Ministerstwa Spraw Wojskowych o ostateczną formę godła
Rzeczypospolitej37. Przywołana korespondencja powstała w związku z pracami podjętymi przez
wojskowych nad rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z 1 VIII 1919 r. O projektach rozporządzenia do ustawy z 1 VIII 1919 r. przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wojskowych
wspominam niżej.
Eligiusz Niewiadomski w grudniu 1920 r. potwierdził, że wzór orła z „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” z 1919 r. jest „tworem tymczasowym”. Przypomniał, że obowiązek opracowania wzoru orła państwowego ustawa z 1 VIII 1919 r. nałożyła na Ministerstwo Sztuki i Kultury. Pracownicy tegoż zostali zobowiązani do złożenia wniosku wraz projektem orła do Rady
Ministrów. Taki projekt — wg analizowanego źródła — powstał w Ministerstwie Sztuki i Kultury, ale 24 VI 1920 r.38 Rada Ministrów nie zatwierdziła przygotowanego wzoru, a „ustalenie
formy odroczyła”. Dalej Eligiusz Niewiadomski w sposób oszczędny poinformował wojskowych
o orle przygotowanym w Ministerstwie Sztuki i Kultury przed 24 VI 1920 r. Zauważył, że nowy
orzeł zasadniczo nie odbiegał od wzoru godła państwowego z ustawy sierpniowej z 1919 r. Dla
zilustrowania problemu do korespondencji była dołączona fotografia projektu. Tej nie ma przy
koncepcie omawianego pisma. Projekt Orła Białego, o którym wspominał Eligiusz Niewiadomski w liście z grudnia 1920 r., powstał w ramach prac podjętych pod koniec 1919 r.
W lutym 1920 r. rozpoczęły się prace nad rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z 1 VIII
1919 r. Prezydium Rady Ministrów rozesłało do resortów zapytania o praktykę i zakres stosowania pieczęci przez urzędy podległe poszczególnym ministrom. Nie znajdujemy w zapytaniu
Prezydium odniesienia do spraw ściśle heraldycznych. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy
z 1 VIII 1919 r. miało przede wszystkim uformować system sfragistyczny polskich pieczęci urzędowych z pieczęcią państwową na szczycie hierarchii stempli z Orłem Białym.
35

Ibidem.
Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1921.
37
AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 7 Projekt ustawy o godłach i barwach państwowych oraz o znakach,
chorągwiach i pieczęciach i korespondencja w tej sprawie (1925 r., 1926 r.) — w teczce jw. materiały: Godło państwowe, herby miast, barwy ministerialne, znaki drogowe i inne (1918–1921), k. 37.
38
Być może chodzi tu o orła przygotowanego przez „Mehoffera i innych”. W dokumentacji Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego (w sprawozdaniach za 1919 r.) znajduje się zdanie: „orła polskiego na podstawie projektu Mehoffera i innych (opracował J. Skotnicki)” — AAN Warszawa, MWRiOP, sygn. 7064, s. 13;
L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, s. 279. Józef Mehoffer — zgodnie z umową — miał zakończyć
prace nad orłem pod koniec 1919 lub na początku 1920 r. Z 29 XII 1919 r. pochodzi zapowiedź wypłacenia honorarium Józefowi Mehofferowi za wykonanie orła. Rysunki „Mehoffera i innych” być może przepracował Jan Skotnicki i ta wersja orła — orła Józefa Skotnickiego — została przedstawiona Radzie Ministrów w czerwcu 1920 r.
Być może orzeł Józefa Skotnickiego — po udostępnieniu jego wzoru Ministerstwu Spraw Wojskowych — znalazł
się w broszurze z 1921 r. Jednakże tę ostatnią uwagę opatrzyć należny komentarzem na temat niespójnej warstwy
ikonograficznej broszury z 1921 r. — zob. niżej.
36
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W ramach prac nad rozporządzeniem wykonawczym, rozpoczętych w lutym 1920 r., powstał
projekt regulacji, ale został on w wielu paragrafach zakwestionowany przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych w maju 1921 r., ponieważ — jak napisano w przywołanym piśmie — projekt ten
„zaspakaja w bardzo małej mierze potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”39. Padła wówczas
propozycja, aby problemy sfragistyczne wywołane ustawą z 1 VIII 1919 r. rozwiązywać rozporządzeniami resortowymi, które regulowałyby wybrane dziedziny biurowości. Pojawił się nawet
tytuł takiej cząstkowej regulacji: „Rozporządzenie wykonawcze ministrów [...] do ustawy [...]
w zakresie używania godeł i barw państwowych przez urzędy państwowe”.
Nad rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z 1 VIII 1919 r. prace prowadzili oficerowie
z Ministerstwa Spraw Wojskowych i wspierający ich znawcy heraldyki. O tej inicjatywie wspomniałem przy okazji omawiania pisma Eligiusza Niewiadomskiego z 4 XII 1920 r. Ministerstwo
Spraw Wojskowych aktywnie zabiegało o uregulowanie kwestii stosowania symboli państwowych, w tym znaków Wojska Polskiego. Lobbowało w tej sprawie w Prezydium Rady Ministrów,
stworzyło własną grupę specjalistów przygotowujących materiały do kompleksowego uregulowania zasad stosowania symboli państwowych. Literatura przedmiotu w zakresie tu omawianych
zagadnień uwypukla rolę Stanisława Łozy, specjalisty w dziedzinie polskich orderów. Sprawa
znaków państwa i znaków Wojska Polskiego dla wojskowych była — jak napisano w źródłach —
szczególnie „aktualna”.
10 sierpnia 1921 r. z inicjatywy Wydziału Prawnego Ministerstwa Spraw Wojskowych odbyła
się konferencja, na której przedstawiona została „ostateczna” redakcja projektu rozporządzenia
wykonawczego do ustawy z 1 VIII 1919 r., przygotowana wspólnie przez Ministrów Spraw Wojskowych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości40. Tytuł projektu rozporządzenia świadczy, że ten etap prac legislacyjnych był prowadzony według sugestii Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych z maja 1920 r. Na konferencji 10 VIII 1921 r. nie udało się uzgodnić „ostatecznej” wersji tekstu. Znane są kolejne zaproszenia na konferencje — 27 VIII 1921 r., 30 IX
1921 r. — podczas których ponownie były analizowane „ostateczne” redakcje projektu rozporządzenia wykonawczego. Prace nad rozporządzeniem prowadzono także w II połowie września
1921 r., chociaż Ministerstwo Spraw Wojskowych już 17 IX 1921 r. poinformowało Prezydium
Rady Ministrów o zakończeniu konsultacji i o uzgodnieniu tekstu projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 1 VIII 1919 r.41
We wrześniu 1921 r. Prezydium Rady Ministrów zakwestionowało prawo Ministerstwa
Spraw Wojskowych do prowadzenia prac nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy
z 1 VIII 1919 r. Prezydium zwróciło się do Ministra Spraw Wojskowych z prośbą o przekazanie

39

AAN, PRM, Rkt. 45, teczka 3, Korespondencja w sprawie używania pieczęci urzędowych i w sprawie niewłaściwych napisów na lokalach władzy administracyjnej I i II instancji oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw
Wojskowych, Zagranicznych, Wewnętrznych, Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z 1 sierpnia 1919 r.
o godłach i barwach R.P. (1920 i 1921 r.), s. 6–7.
40
W badanych materiałach znajdują się dwa różne teksty projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy
z 1 VIII 1919 r. Nie można w sposób odpowiedzialny wskazać, który z zachowanych tekstów był „ostateczny”.
Niemniej jednak dla prowadzonych tu rozważań — dla poszukiwania odpowiedzi na temat formy (realizacji plastycznej) Orła Białego — z uwagi na zastosowanie tych samych zwrotów w obu tekstach — kolejność wersji nie
ma znaczenia.
41
AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 3, Korespondencja w sprawie używania pieczęci urzędowych i w sprawie
niewłaściwych napisów na lokalach władzy administracyjnej I i II instancji oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw
Wojskowych, Zagranicznych, Wewnętrznych, Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z 1 sierpnia 1919 r.
o godłach i barwach R.P. (1920 i 1921 r.), k. 44.
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materiałów wytworzonych w tej sprawie, tak aby dalej mogły być one wykorzystywane w pracach
Prezydium Rady Ministrów42.
Sprawa herbu Rzeczypospolitej — problem jego formy (realizacji plastycznej) — miał ponownie znaleźć swoje tymczasowe rozwiązanie w par. 3 projektu rozporządzenia wykonawczego
przygotowanego z inicjatywy wojskowych43. Czytamy w nim, że w przyszłości Rada Ministrów
na wniosek Ministra Sztuki i Kultury zatwierdzi „rysunek orła państwowego”, a do tego czasu za
herb Rzeczypospolitej należy uznać wyobrażenie opublikowane w ustawie z 1 VIII 1919 r. „na
wzorze nr 1”. Interesujące jest doprecyzowanie, które znalazło się w projekcie rozporządzenia,
dotyczące części orła zabarwionych złotem. Czytamy: „prócz korony dziób i same tylko pazury
(części rogowe) orła mają być złotego koloru”.
W sprawie elementów złotych w godle Orła Białego — korony, dzioba i szponów — decyzje przesądzające zapadły 8 III 1920 r., podczas komisji międzyministerialnej. Znam uchwałę
przywołanej komisji w „sprawie elementów złotych w herbie”. Jej uczestnicy uznali, że: „oprócz
korony tylko części rogowe orła, stanowiące istotną składową część herbu Rzplitej Polskiej —
a więc dziób i same tylko pazury mają być złotego koloru”44. Nie wiem, czy uczestnicy komisji
międzyministerialnej obradowali w towarzystwie uznanych autorytetów z dziedziny heraldyki
państwowej, czy też konkluzję, jak wyżej, należy uznać za wyraz woli politycznej i rezultat odczuć estetycznych urzędników państwowych. Niezależnie od trybu wypracowania wniosków na
temat barwy „części rogowych orła” to ustalenia z marca 1920 r. zostały w dosłownym brzmieniu
wykorzystane podczas redagowania projektu rozporządzenia wykonawczego z 1921 r. do ustawy
z 1 VIII 1919 r.
W rozważaniach na temat formy Orła Białego należy jeszcze przywołać inny fragment z projektu rozporządzenia wykonawczego z 1921 r. do ustawy z 1 VIII 1919 r., jaki został przygotowany pod patronatem Ministerstwa Spraw Wojskowych. Interesujący jest opis Pieczęci Rzeczypospolitej. W projekcie rozporządzenia czytamy, że pieczęć ta: „wyobraża [...] orła polskiego z roku
1831, z koroną zamkniętą w polu gładkiem, otoczonem obwódką z kresek i kropek na przemian
ułożonych”45. Również za pomocą określenia „orzeł polski z 1831 r.” zostały opisane inne pieczęcie urzędowe wzmiankowane w projekcie rozporządzenia.
Prace nad rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z 1 VIII 1919 r. zostały w pewnym momencie wygaszone. Powrócono do nich, ale już w innej formie, przyjmując, że ustawy z 1 VIII
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Powołano się w tej sprawie na przepis dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji władz naczelnych
państwa ze stycznia 1918 r. w brzmieniu: „wszelkie sprawy wychodzące poza zakres kompetencji poszczególnych
Ministrów lub też dotyczące kilku Ministerstw rozstrzygane będą przez Radę Ministrów” — AAN Warszawa,
PRM, Rkt. 45, teczka 3, Korespondencja w sprawie używania pieczęci urzędowych i w sprawie niewłaściwych
napisów na lokalach władzy administracyjnej I i II instancji oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych,
Zagranicznych, Wewnętrznych, Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach
i barwach R.P (1920 i 1921 r.), s. 39.
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AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 3, Korespondencja w sprawie używania pieczęci urzędowych i w sprawie
niewłaściwych napisów na lokalach władzy administracyjnej I i II instancji oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw
Wojskowych, Zagranicznych, Wewnętrznych, Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z 1 sierpnia 1919 r.
o godłach i barwach R.P. (1920 i 1921 r.), s. 10.
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AAN, PRM, Rkt. 45, Godło i barwy Rzeczypospolitej, teczka 7, Projekt ustawy o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach i korespondencja w tej sprawie (1925 r., 1926 r.) — w teczce jw.
materiały: Godło państwowe, herby miast, barwy ministerialne, znaki drogowe i inne (1918–1921), k. 12, 17.
45
AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 3, Korespondencja w sprawie używania pieczęci urzędowych i w sprawie
niewłaściwych napisów na lokalach władzy administracyjnej I i II instancji oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw
Wojskowych, Zagranicznych, Wewnętrznych, Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z 1 sierpnia 1919 r.
o godłach i barwach R.P. (1920 i 1921 r.), s. 11.
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1919 r. nie można naprawić rozporządzeniem wykonawczy, i że niezbędne jest napisanie ustawy
o znakach Rzeczypospolitej od nowa.
Ważnym efektem prac podjętych w sprawie nowelizacji ustawy z 1 VIII 1919 r. w Ministerstwie Spraw Wojskowych była dwujęzyczna (polsko–francuska) publikacja Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wydana w Zakładach Graficznych Ministerstwa Spraw Wojskowych w 1921 r.46
W maju 1921 r. z Ministerstwa Spraw Wojskowych zostały przesłane egzemplarze przywołanego wydawnictwa do przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Widziałem potwierdzenia
przekazania broszury Wincentemu Witosowi, Premierowi RP, a także dowód na dostarczenie
publikacji do Prezydium Rady Ministrów, czyli do wszystkich ministrów47.
Broszura z 1921 r. została poddana uważnej analizie w 1995–1996 r. Przeprowadził ją Leszek
Pudłowski. Na podstawie zapisów pochodzących z różnych źródeł przywołany badacz wymienił
nazwiska osób, które zapewne uczestniczyły w pracach nad wzorem (realizacją plastyczną) orła
z sierpnia 1919 r. i orła z broszury z 1921 r.48 Otwarte pozostaje pytanie, czy w Ministerstwie
Spraw Wojskowych został wykorzystany wzór przygotowany w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który na fotografii został przekazany wojskowym wraz z listem
Eligiusza Niewiadomskiego z 4 XII 1920 r., czy też znak zaprojektowano „od nowa”. Leszek
Pudłowski sugeruje, że wzór do broszury powstał w kręgu Stanisława Łozy, eksperta Ministerstwa
do spraw znaków i symboli, a bezpośrednim wykonawcą rysunku był Zygmunt Czaykowski.
Rozważania na temat autorów orła z 1921 r. są tylko jedną z możliwych płaszczyzn analizowania
publikacji Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Broszura z 1921 r. jest w warstwie ilustracyjnej niespójna. Orzeł na pieczęci Rzeczypospolitej
jest innym orłem niż ten, który został położony na flagach. Inaczej zostały ułożone — korona
na głowie orła na pieczęci, inaczej na głowie orła na flagach. Różnica jest szczególnie widoczna
po zestawieniu pieczęci Rzeczypospolitej z flagą Naczelnika Państwa. Jeszcze inaczej został narysowany orzeł na wzorach chorągwi pułków piechoty i na wzorach sztandarów pułków jazdy.
Ta obserwacja nie kończy rozważań o wariantach orła w wydawnictwie z 1921 r. Warto uważnie
przyjrzeć się orłom z trzech „zaprojektowanych” wówczas pieczęci. Wydaje się, że orzeł z pieczęci
Naczelnika Państwa ma inną szyję niż orzeł z pieczęci Rzeczypospolitej i pieczęci władz i urzędów
państwowych. Otwarte pozostaje pytanie, czy ta różnorodność orłów była zamierzona, czy jest
konsekwencją błędów popełnionych na etapie redakcji.
Do interesujących wniosków dochodzimy po zestawieniu załączników do sierpniowej ustawy z ilustracjami z publikacji Ministerstwa Spraw Wojskowych. Orły z ustawy z 1 VIII 1919 r.
i z broszury z 1921 r. różnią się kilkoma detalami, choć w publikacji z 1921 r. znajduje się zapis
sugerujący zapożyczenie wzoru z sierpniowej ustawy. W tym miejscu warto też zaapelować do
autorów współczesnych publikacji na temat znaków II Rzeczypospolitej, aby pod reprodukowanymi pieczęciami „z 1919 r.” podawali precyzyjny opis źródła pochodzenia obrazu. Na przykład
w pracy Leszka Pudłowskiego49 jest reprodukcja z podpisem: „Wzór pieczęci Rzeczypospolitej
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Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1921.
AAN, PRM, Rkt. 45, teczka 3, Korespondencja w sprawie używania pieczęci urzędowych i w sprawie niewłaściwych napisów na lokalach władzy administracyjnej I i II instancji oraz Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych, Zagranicznych, Wewnętrznych, Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r.
o godłach i barwach R.P. (1920 i 1921 r.), s. 8.
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L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, s. 278–279.
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Ibidem, s. 278, il. 5. Ta sama ilustracja pieczęci z podobnym opisem wskazującym na ustawę z 1 VIII 1919 r.
(z adnotacją: zbiór Leszka Pudłowskiego) znajduje się w katalogu Orzeł Biały — 700 lat herbu Państwa Polskiego,
Warszawa 1995, il. 193.
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Polskiej wprowadzony ustawą z 1 sierpnia 1919 r.” podczas gdy de facto jest to wzór z broszury
z 1921 r. Tak samo lub podobnie brzmiącą uwagę można zgłosić do fragmentu pracy Alfreda
Znamierowskiego, „reprodukującego” też pieczęć Rzeczypospolitej z sierpnia 1919 r. na podstawie wydawnictwa z 1921 r.50 Aby ustalić pochodzenie ilustracji, trzeba przyjrzeć się sposobowi,
w jaki na głowie jednego i drugiego orła została osadzona korona, a także prześledzić kształt szyi
obu ptaków. O innych drugorzędnych szczegółach różniących obie „pieczęcie z 1919 r.” nie ma
sensu wspominać.
Na marginesie prowadzonych tu rozważań warto zauważyć, że typariusz pieczęci Rzeczypospolitej do odciskania w materiałach miękkich (il. nr 11a) miał orła także innego niż ten określony
w załączniku do ustawy z 1 VIII 1919 r. To samo można powiedzieć o pieczęciach niższej rangi.
Moje obserwacje w tym miejscu schodzą na drugi plan wobec wnikliwej analizy najważniejszych
pieczęci władz polskich, przeprowadzonej przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego we wrześniu 1924 r. Analizie zostały poddane odciski z „pieczęci metalowych, wykonanych w Wiedniu” 51. Zdaniem eksperta Ministerstwa nie zgadzała się średnica pieczęci (badana
pieczęć była mniejsza o 4 mm w porównaniu z rozmiarami wskazanymi w ustawie). Zmieniony został kształt korony (zaokrąglona górna część korony). Wiele uwag szczegółowych, choć
nieodnotowanych w piśmie, dotyczyło rzeźby samego orła. Pracownik Ministerstwa zmiany te
próbował wytłumaczyć. Napisał, że odstępstwa od załączników były „powodowane jakby chęcią
nadania szlachetniejszej linii Godłu, które we wzorze rozwiązane jest nieestetycznie i nieudolnie”.
Dalej w przywołanym piśmie Ministerstwa znalazła się krytyka formy (realizacji plastycznej) Orła
Białego z 1919 r., której wady pieczęć „wiedeńskiej roboty” uwypukliła52.
Kończąc rozważania na temat broszury z 1921 r. wydanej przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, przerwane poszerzonym akapitem na temat pieczęci, warto zauważyć, że formalnie nie
zawiera ona wzoru polskiego herbu państwowego. Zostały w niej m.in. zilustrowane: pieczęć
wielka Rzeczypospolitej, pieczęć Naczelnika Państwa, pieczęć władz i urzędów państwowych,
flaga narodowa, flaga Naczelnika Państwa, flaga handlowa oraz flaga przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, a także — skracając katalog znaków — proporczyk Naczelnika Państwa. W wykazie znaków, przywołanych przez wojskowych na podstawie ustawy z 1 VIII 1919 r.,
jest zamiast herbu Rzeczypospolitej godło opisane: „w polu czerwonem orzeł srebrny z głową
zwróconą w prawo, ze skrzydłami wzniesionemi do góry, z dziobem, szponami i koroną złotemi
(fig 1, 2, 3, 5)”. Ilustracja 1 w broszurze z 1921 r. przedstawiała pieczęć wielką Rzeczypospolitej, il. 2 — pieczęć Naczelnika Państwa, il. 3 — pieczęć władz państwowych i il. 5 — flagę
Naczelnika Państwa. Nie ma zaś wzmianki o godle/herbie na fladze handlowej tożsamej z flagą przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych oraz na fladze wojennej, na sztandarach
i na chorągwiach pułkowych. Ponownie, jak w rozważaniach o występowaniu różnych form orła
w broszurze z 1921 r., można zadać pytanie, czy nieobecność herbu była tu konsekwencją nieuwagi autorów i redaktorów, czy też — co bardziej prawdopodobne — należy w niej widzieć
pierwszy źródłowo poświadczony przypadek świadomego odejścia w najnowszym polskim „prawie heraldycznym” od terminu „herb” i zastąpienia go terminem „godło”. „Godło” — z uwagi na swą formę, a w konsekwencji na zdolność do redagowania opisów pieczęci i niektórych
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A. Znamierowski, Stworzony do chwały, s. 90, il. 120.
AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 7, Godła i barwy Rzeczypospolitej. Projekt ustawy o godłach i barwach
państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach i konferencja w tej sprawie (1925 r. i 1926 r.), bez paginacji.
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— AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 7, Projekt ustawy o godłach i barwach państwowych oraz o znakach,
chorągwiach i pieczęciach i konferencja w tej sprawie. (1925 r. i 1926 r.), bez paginacji.
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chorągwi — wydawało się wojskowym pojęciem bardziej uniwersalnym niż herb i jednocześnie
spójnym z ustawowym zapisem (tu zmieniając tekst ustawy z 1 VIII 1919 r., ale zachowując jej
sens — „godłami są [...] herb Rzeczypospolitej [...], pieczęci Rzeczypospolitej, barwy narodowe
Rzeczypospolitej”).

Konkurs na formę (realizację plastyczną) herbu Rzeczypospolitej i materiały
wytworzone w ramach konkursu
„Konkurs powszechny dla artystów polskich na godło Państwa Polskiego” został ogłoszony 12 VII
1919 r. w „Monitorze Polskim”53. Ministerstwo Sztuki i Kultury sformułowało cel konkursu,
określiło wymagania techniczne i kompozycyjne projektów, a także podało wysokość przewidzianych nagród oraz przedstawiło listę osób tworzących „sąd konkursowy”54. Dla rozważań na temat
formy (realizacji plastycznej) Orła Białego istotne znaczenie miały sformułowania zawarte w zawiadomieniu konkursowym, poprzedzone zwrotem: „czyniąc to Ministerstwo pragnie”. Dalej
czytam, że Ministerstwo Sztuki i Kultury drogą postępowania konkursowego chce „nadać godłu
własną cechę i charakter”. Godła o najlepszych „własnych cechach” i najlepszym „własnym charakterze” miały ułatwić „władzy miarodajnej” przygotowanie znaku państwowego „odpowiedniego epoce”. Warunki konkursu zostały skrytykowane. Źle o konkursie wypowiadał się Adam
Chmiel. Krytyczne uwagi zgłosił Józef Siemieński. Listę osób wątpiących w sukces przedsięwzięcia na podstawie przygotowanych założeń można wydłużyć.
Po raz pierwszy „sąd konkursowy” obradował 14 X 1919 r.55, a ostateczną decyzję w sprawie
przedstawionych projektów dla „nowego” godła Rzeczypospolitej podjął 25 X 1919 r. Przynajmniej na ten dzień Ministerstwo Sztuki i Kultury wyznaczyło „posiedzenie decydujące sądu na
konkurs na godło państwa polskiego”56.
Z 17 XI 1919 r. pochodzi koncept pisma57, które zawiera informacje o osobach nagrodzonych
w ramach konkursu na formę (realizację plastyczną) Orła Białego. Pewne wątpliwości w sprawie
ostatecznej treści pisma, czyli de facto w sprawie listy laureatów konkursu, budzą skreślenia niektórych nazwisk i dodanie innych nazwisk na dole kartki, także zresztą — w jednym przypadku
— przekreślonych. Według konceptu pisma prośby o podjęcie nagrody pieniężnej miały być wysłane do: Jana Golińskiego, porucznika artylerii (nazwisko skreślone), Karola Tichego, Jana Styki
i Zygmunta Otto (nazwisko zaznaczone ukośnym krzyżykiem). U dołu strony są dwa kolejne
nazwiska: Nina Weinfeld i Zygmunt Lorenz (nazwisko oznaczone ukośnym krzyżykiem i dwukrotnie — ołówkiem i czerwonym atramentem — przekreślone). W badanej dokumentacji jest
(na druku korespondencyjnym Ministerstwa Sztuki i Kultury) maszynopisowa kopia wezwania
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AAN Warszawa, MWRiOP, sygn. 7055, k. 79 (mps ogłoszenia i warunków konkursu — Konkurs Ministerstwa
Sztuki i Kultury na Godła Państwa Polskiego); „Monitor Polski”, 1919, nr 154 z 12 VII 1919 r., s. 1. Warunki
konkursu były omawiane na spotkaniu 2 VII 1919 r.
54
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do odebrania nagrody (asygnaty pieniężnej) za wyróżnienie w konkursie z 1919 r. Wysłano je
z datą 17 XI 1919 r. do Jana Styki58.
O tym, że Adam Chmiel i Józef Siemieński mieli rację, krytycznie oceniając ogólny plan konkursu, świadczą jego wyniki. Przywołam jeden przykład pracy konkursowej, która (po upływie
prawie 100 lat od powstania) może być ponownie oceniona.
Projekt „nowej stylizacji” Orła Białego na konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Sztuki
i Kultury, który pragnę przywrócić heraldyce polskiej, przygotował 1 X 1919 r. Leo Rozenberg,
architekt z Łodzi, zamieszkały przy ul. Piotrkowskiej pod numerem 60 w mieszkaniu 4159. Godło omawianego herbu jest bogate. Tworzy je orzeł niekoronowany z tarczą na piersi pod koroną
zamkniętą, na której został umieszczony orzeł biały w koronie zamkniętej. Orzeł koronowany
na tarczy na piersi orła niekorowanego jest przysłonięty majuskułowymi literami RP, czyli monogramem Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół tarczy herbowej położonej na piersi orła niekoronowanego został namalowany łańcuch zapewne Orderu Orła Białego. Ogniwa łańcucha tworzą
przemiennie herby terytorialne (?) i orły niekoronowane. Krzyż orderowy z orłem na środku
krzyża wieńczy „niby” klejnot orzeł niekoronowany. Krzyż orderowy został połączony z łańcuchem większą plakietką (ogniwem) z wyobrażeniem jeźdźca Pogoni.
Projekt Leo Rozenberga jest kolejnym (po wzorze ujawnionym przez Leszka Pudłowskiego60)
dowodem, że do rywalizacji w konkursie w 1919 r. stanęły osoby o słabym wyczuciu heraldyki.
Nie były one w stanie przygotować atrakcyjnych wzorów, które w zgodzie z dobrą sztuką heraldyczną odpowiadałyby stylizacji właściwej dla początku XX w. i mogłyby posłużyć „władzy
miarodajnej” do przygotowania wzoru herbu państwowego.
Po konkursie, na który zgłosiła się przecież niemała liczba twórców przekonanych o swoich
umiejętnościach heraldycznych, zachowała się bardzo skromna dokumentacja ikonograficzna.
Być może odpowiedź na pytanie, co stało się z projektami kryje się w liście wysłanym 2 III 1920 r.
do Józefa Wilka z Grodna, autora projektu „Per aspera ad astra”61. Eligiusz Niewiadomski napisał,
że „praca jest do odebrania w Ministerstwie do końca kwietnia”, i dalej „po zaznaczonym terminie
Ministerstwo nie bierze na siebie odpowiedzialności za jej całość”. Czy ta odpowiedź oznaczała,
że nieodebrane prace miały zostać zniszczone? Tego nie wiem. Z listu Eligiusza Niewiadomskiego
wynika jedynie to, że nikt o materiały konkursowe od września 1920 r. już się nie troszczył.
10 XI 1919 r. Zenon Przesmycki, Minister Sztuki i Kultury — organizator konkursu na formę (realizację plastyczną) Orła Białego — pisemnie podsumował wyniki rywalizacji. Uczynił to
w liście do Prezydium Rady Ministrów, gdzie wyraził wątpliwości na temat sensu organizowania
konkursu otwartego „na herb” państwa, a także stwierdził, że w sprawie godła państwowego,
szczególnie po odzyskaniu niepodległości, taki plebiscyt musiał się odbyć62. Zenon Przesmycki
napisał, że konkurs „dał wyniki słabe i zadanie w dalszym ciągu jest nierozwiązane”. Tłumaczył,
że o wyniku konkursu zdecydowało niewielkie zainteresowanie nim „sfer artystycznych”. Odnotował, że „najwybitniejsi artyści polscy [...] w konkursie przeważnie udziału nie wzięli”.
Nowy etap prac nad formą (realizacja plastyczną) Orła Białego postanowiono przeprowadzić
w innym trybie niż otwarty konkurs. Uznano, że Ministerstwo złoży zamówienie „u szeregu
najwybitniejszych malarzy polskich” na projekt godła z krótkim terminem realizacji i z sugerowanym wynagrodzeniem 2 000 marek za każdy projekt. Zdecydowano, że zamówienie na nowe
58
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Ibidem, k. 90.
Ibidem, k. 128–129.
L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, s. 276.
AAN Warszawa, MWRiOP, sygn. 7055, s. 86–87.
Ibidem, s. 87; L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, s. 276.
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stylizacje herbu przygotują: Józef Mehoffer, Adolf Szyszko–Bohusz i Konstanty Laszczka63. Ten
ostatni został dopisany do listy autorów w drugiej kolejności64.
Znany jest brudnopis pisma z 29 XII 1919 r. w sprawie wykonania projektu godła państwowego, które zostało przesłane do Józefa Mehoffera65. Umowę pisemną poprzedziło „ustne porozumienie”. Warunki opisane w brudnopisie dotyczyły: 1) wymiarów orła (nie mniej niż 25 cm),
2) terminu realizacji zamówienia (1 II 1920 r., ale „pożądany wcześniejszy”), 3) honorarium
autorskiego (1 000 marek) i 4) praw autorskich do przekazanego dzieła („prawo reprodukowania
godła do celów państwowych należy do państwa polskiego”). Do zamówienia dodano załącznik
— warunki konkursu. Był to zapewne egzemplarz warunków konkursowych, które opublikowano w „Monitorze Polskim”.
Praca wskazana w umowie z grudnia 1919 r. została zrealizowana, a honorarium — wypłacone66. Projekt Orła Białego z 1920 r. autorstwa Józefa Mehoffera — jak dotąd — nie został
odnaleziony.

Projekty ustaw o znakach Rzeczypospolitej z lat 1923–1926
Prace nad nową ustawą o znakach Rzeczypospolitej z 1923 r. podjęte zostały z trzech powodów:
1) tymczasowości prawa zapisanego w ustawie z 1 VIII 1919 r., 2) zmian organizacyjnych na
poziomie najwyższych władz państwowych II Rzeczypospolitej (wygaśnięcie funkcji Naczelnika
Państwa i dezaktualizacja pieczęci Naczelnika Państwa) oraz 3) decyzji w sprawie „powszechnej”
wymiany pieczęci urzędowych. Według niektórych redakcji Uzasadnienia do projektów ustawy
o znakach Rzeczypospolitej przygotowywanych w latach 1923–1926 wymiana pieczęci przyczyniła się do poprawienia szczegółów godła Rzeczypospolitej z 1 VIII 1919 r.67 Inicjatorom
wymiany pieczęci chodziło o to, aby rzeźba godła była dostosowana do odciskania w materiałach
miękkich, tj. w papierze, laku, wosku.
W ministerstwach zgodnie były formułowane postulaty wymiany stempli i „ujednostajnienia”
wzoru pieczęci urzędowej. Były one podyktowane występowaniem „odmian regionalnych” pieczęci wykonanych najczęściej według wspólnego wzorca, czyli wg załączników do ustawy z 1 VIII
1919 r., choć w posiadanym materiale sfragistycznym są także wyobrażenia orłów Rzeczypospolitej przygotowane na podstawie wzorów innych niż ustawa z 1 VIII 1919 r.68 Zjawisko występo63

AAN Warszawa, MWRiOP, sygn. 7055, s. 87.
Ibidem, s. 88. Koncept listu Zenona Przesmyckiego, Ministra Sztuki i Kultury z 10 XI 1919 r. zawiera nazwiska
dwóch artystów — Józefa Mehoffera i Adolfa Szyszko-Bohusza — napisane (jak cały tekst) czerwonym atramentem. Projekt pisma przygotował zapewne Eligiusz Niewiadomski. Po nazwisku Adolfa Szyszko-Bohusza było
zostawione puste miejsce, które uzupełnia wpis wykonany ołówkiem. Wykonał go zapewne Zenon Przesmycki,
zatwierdzając projekt pisma.
65
AAN Warszawa, MWRiOP, sygn. 7055, s. 86.
66
L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, s. 279.
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W części Uzasadnienia objaśniającego potrzebę „udoskonalenia” Orła Białego czytamy: „Wprowadzenie pewnych zmian rysunkowych podyktowane jest także koniecznością wycofania i zniszczenia wszystkich dotychczasowych pieczęci gumowych z zamianą na metalowe. Wykonanie wzoru dotychczasowego w tym materiale wypadałoby źle i byłoby ułatwieniem fałszerstw”.
68
Problem występowania różnych orłów państwowych — oprócz awersów monet, o czym niżej — dotyczył także
odznak różnych władz. Inne wzory orłów występowały na odznakach sądów królewsko-polskich, a inne na ich
pieczęciach. Na odznakach sołtysów i wójtów również zobaczyć można orły w istotny sposób różniące się od wzoru
ustawowego z 1919 r.
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wania „odmian regionalnych” orła z 1919 r. dobrze ilustruje zbiór odcisków stempli wszystkich
starostw Rzeczypospolitej, zgromadzonych w poszycie z 1925 r., który został przygotowany dla
Konsulatu RP w Kwidzynie69. Pieczęcie starostw z 1925 r., w większości wykonane na podstawie
ustawy z 1 VIII 1919 r., różniły się szczegółami godła, a także sposobem wykonania legendy
otokowej (il. 12, 13). Oprócz typariuszy wykonanych na podstawie ustawy z 1 VIII 1919 r.
starostwa w 1925 r. posługiwały się stemplami o orłach w stylizacjach innych niż przewidywała
to sierpniowa ustawa (il. 14, 15). Interesujące są orły wykorzystywane w Małopolsce (il. 16) i na
Śląsku (il. 17).
Uwagi na temat pieczęci, a pośrednio na temat Orła Białego w wersji z 1919 r., formułowane
przez urzędników poszczególnych ministerstw, dotyczyły głównie różnorodności form pieczęci
i orłów je wypełniających, a także nieprecyzyjnych zapisów w sprawie stosowania pieczęci. Zupełnie inny charakter miały wypowiedzi, które na temat herbu państwowego z 1919 r. płynęły — jak
rzecz ujmują Uzasadnienia do projektów ustawy — ze strony „sfer artystycznych”. Dla ilustracji
zagadnienia warto przytoczyć skrajną opinię o orle państwowym wg wzoru (chyba) z 1919 r., jaką
sformułował Stanisław Szukalski, autor kontrowersyjnego Toporła70 i niespotykanej, „zakopiańskiej” stylizacji Orła Białego (il. 18). Stanisław Szukalski w 1938 r. napisał: „[...] godło państwa
musi być heraldyczne w swej pierwotnej formie. Wypchany kogut w stylu naturalistycznym nie
może być nabrzmieniem Narodu”71. Otwarte pozostaje pytanie, czy Stanisław Szukalski w przywołanym zdaniu odnosił się do orła z 1919 r. (co z uwagi na jego formę jest uzasadnione), czy też
polemizował z godłem z 1927 r. (co z kolei jest prawdopodobne z uwagi na chronologię wypowiedzi Stanisława Szukalskiego — 1938 r.).

Projekt ustawy o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej z 1923 r.
Konsultacje międzyministerialne, które miały przynieść odpowiedź na pytanie o los ustawy
z 1 VIII 1919 r., prowadzono w marcu 1923 r. Rada Ministrów zapytała poszczególne resorty,
czy należy nowelizować ustawę z sierpnia 1919 r., czy też napisać nowe prawo o znakach Rzeczypospolitej72. Odpowiedzi były różne.
Największe znaczenie miało stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, które jednoznacznie
opowiedziało się za rozpoczęciem prac nad nowym tekstem ustawy o znakach Rzeczypospolitej.
Ministra Sprawiedliwości poparł Minister Spraw Zagranicznych, który też uznał, że należy opracować nowe prawo i „wnieść je do Sejmu”. Pojawiły się głosy zachęcające uczestników procesu
legislacyjnego do poprawienia załączników graficznych do ustawy z 1 VIII 1919 r. Ministerstwo
Spraw Wojskowych (obok wypunktowania wielu wad ustawy z 1 VIII 1919 r.) w odpowiedzi zarysowało kierunek prac nad ulepszeniem godła państwowego. Wnosiło o przygotowanie szczegółowego rysunku godła państwowego i postulowało, aby dookreślono w nowej ustawie jaki „rodzaj

69

AAN, MSZ, Konsulat RP w Kwidzynie, Facsimile podpisów i pieczęci starostw w Polsce, sygn. 120.
M. Myśliński, Toporzeł — nowy herb Polski projektu Stanisława Szukalskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego”, czerwiec 2003, nr 23, s. 1–7; S. K. Kuczyński, Jeszcze o znaku Toporła, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, czerwiec 2003, nr 23, s. 8–10.
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S. Szukalski (Stach z Warty), Zew do młodzieży rodosławiańskiej, „Krak”, nr 3 1938–1939 przedruk: http://
www.zadruga.pl/zew–do–m–odzi–rodos–awia–skiej.html (2017–08–30).
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AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 5, Korespondencja w sprawie umieszczania niewłaściwych napisów na
lokalach władz administracyjnych oraz projekt ustawy o barwach, herbie i godle RP (1923 r.), s. 29–32.
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koloru czerwonego” powinien pokrywać tarczę Orła Białego i w konsekwencji dolną część płata
flagi73.
W połowie 1923 r. tekst bardzo krótkiej ustawy — zaledwie 4 artykuły — był gotowy74. Dwa
pierwsze artykuły — o herbie (godle75) Rzeczypospolitej Polskiej i o barwach Rzeczypospolitej
Polskiej — opisywały dwa znaki Polski i Polaków, a artykuły 3 i 4 — regulowały bieg wdrażania
nowej ustawy. Artykuł 3 delegował pracowników Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wojskowych do opracowania
przepisów wykonawczych i wzorów niektórych znaków (przede wszystkim pieczęci), a artykuł 4
wygaszał ustawę z 1 VIII 1919 r.
W dokumentacji ilustrującej proces legislacyjny podjęty w 1923 r. po jednej z kilku kopii
projektu ustawy z 1923 r. znajduje się projekt herbu Rzeczypospolitej, który zapewne był brany
pod uwagę w procesie ustalania nowego wzoru Orła Białego w 1923 r.76 (il. 19). Orzeł w przywołanym projekcie — z uwagi na barwienie łap na złoto do linii upierzenia — powstał zapewne
przed ustaleniem kolorystyki „elementów rogowych orła”, czyli przed marcem 1920 r. Być może
projekt orła wykorzystany w 1923 r. został stworzony w ramach konkursu z 1919 r. Projekt
można chyba połączyć ze Stanisławem Rzeckim, malarzem i grafikiem aktywnie działającym
w II Rzeczypospolitej. Oficjalny biogram Stanisława Rzeckiego nie wspomina o jego udziale
w konkursach na formę (realizację plastyczną) Orła Białego.
Odpowiedzi poszczególnych ministerstw oceniające krótką ustawę z 1923 r. noszą daty lipcowe. Nie odnalazłem wypowiedzi resortów, które krytycznie oceniałyby projekt ustawy z 1923 r.,
ale nagle w badanej dokumentacji pojawił się nowy tekst — najpierw rękopis, później pierwszy
maszynopis — ustawy o barwach, herbie i godle Rzeczypospolitej Polskiej oraz o godłach i pieczęciach urzędowych, którą (z uwagi na zakres prac nad nią) datuję na 1924 r., ale jej pierwsze
redakcje znajdują się w poszycie zbierającym dokumentację z 1923 r.

Projekt ustawy o barwach, herbie i godle Rzeczypospolitej
oraz o godłach, znakach i pieczęciach urzędowych z 1924 r.
W maju 1924 r. projekt ustawy o barwach, herbie i godle Rzeczypospolitej oraz o godłach, znakach i pieczęciach urzędowych77 był na tyle przygotowany, że został rozesłany z Prezydium Rady
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AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 5, Korespondencja w sprawie umieszczania niewłaściwych napisów
na lokalach władz administracyjnych oraz projekt ustawy o barwach, herbie i godle RP (1923 r.), s. 41 (pismo
Ministerstwa Sprawiedliwości), 42 (pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych), 45 (pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
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Ibidem, s. 51.
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W uwagach marginalnych, poczynionych w trakcie redagowania jednej z wielu „ostatecznych” wersji ustawy,
znajduje się pytanie — „jaka jest różnica między herbem a godłem?” Zapis ten świadczy, że terminologia heraldyczna, która „pokonała” autorów obecnie obowiązującego prawa heraldycznego w Polsce, zaprzątała uwagę także
twórców prawa w okresie międzywojennym. Rozporządzenie Prezydenta RP z 13 XII 1927 r. świadczy, że autorzy
prawa z okresu międzywojennego ostatecznie poprawnie zaadaptowali reguły heraldyczne do nowożytnego prawa
o znakach państwowych.
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AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, t. 5, Korespondencja w sprawie umieszczania niewłaściwych napisów na lokalach władz administracyjnych oraz projekt ustawy o barwach, herbie i godle RP (1923 r.), k. 52.
77
Projekt ustawy z 1924 r. otrzymał oryginalny układ treści inny niż wcześniejsze i późniejsze projekty prawa
o znakach Rzeczypospolitej. Pierwszy artykuł projektu z 1924 r. dotyczył barw państwowych, a dopiero dru-
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Ministrów do ministerstw z zaproszeniem do udziału w konsultacjach międzyministerialnych78.
Termin wyrażenia opinii na temat przedłożonego tekstu upływał 1 VI 1924 r. W piśmie przewodnim Prezydium Rady Ministrów wskazało szereg problemów, których w toku przygotowań
projektu nie rozwiązano w sposób nie budzący wątpliwości autorów przedłożenia.
Dla rozważań znaczenie ma uwaga o załącznikach do projektowanej ustawy, czyli o wzorach
herbu i jego pochodnych. Pakiety rozesłane z Prezydium Rady Ministrów do ministerstw nie
zawierały wzorów herbu i innych znaków Rzeczypospolitej. Pominięto je gdyż — jak zauważono
w piśmie przewodnim — „wzory powołane w ustawie odpowiadają w większej części wzorom
z ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r.”79
Z 10 IX 1924 r. pochodzi informacja dotycząca godła Rzeczypospolitej, które miało zastąpić
w nowej ustawie o znakach Rzeczypospolitej orła państwowego z 1 VIII 1919 r. W piśmie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego czytamy, że w Ministerstwie wybrano
wzór godła państwowego80 — orła, który zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez Mennicę
Państwową81 i w związku z tym został umieszczony na monetach złotowych82 (il. 20). Dalej zauważono, że wzór wybranego orła jest na „znaczkach wartościowych”, drukowanych przez Zakłady Graficzne (il. 21). Orzeł państwowy wybrany we wrześniu 1924 r. mógł rywalizować z orłem
zaprojektowanym przez Stanisława Rzeckiego (il. 19).
W dokumentacji archiwalnej został odnaleziony tłoczony w papierze odcisk próbnej pieczęci
z orłem państwowym z 1924 r.83 (il. 22). Forma orła z próbnej pieczęci odbiega nieco od wyobrażenia godła państwowego znanego z awersów (ze stron głównych) obiegowych monet złotowych
z 1924 r. i „znaczków wartościowych”. Różnice są szczególnie widoczne w sposobie skomponowania ogona. Inaczej niektóre szczegóły orła (ogon, odchylenie głowy) skomponował Tadeusz
Breyer w 1924 r. dla awersu próbnej monety pięćdziesięciozłotowej84. Orzeł z próbnej pieczęci
opracowanej w Mennicy przypomina godło państwowe z monety „Konstytucja” Stanisława

gi — herbu Rzeczypospolitej. Na uwagę zasługuje także koncepcja uznania w 1924 r. monogramu RP za godło
Rzeczypospolitej.
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AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 6, Projekt ustawy o barwach, herbie i godle Rzeczypospolitej oraz o godłach, znakach i pieczęciach urzędowych. Korespondencja (1924 r.), bez paginacji.
79
Ibidem, bez paginacji.
80
Ibidem, bez paginacji.
81
Mennica Państwowa otrzymała od „władzy miarodajnej” pozwolenie na poszukiwanie własnej (innej od ustawowej) formy (realizacji plastycznej) orłów umieszczanych na monetach. Konkursy na formę (na realizację plastyczną) orłów dla monet były de facto platformami poszukiwania najlepszej stylizacji (formy plastycznej) godła
państwowego. Uczestniczyli w nich wybitni twórcy i przedstawiali ciekawe rozwiązania godła Rzeczypospolitej.
82
Chodzi tu zapewne o monety obiegowe 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 100 zł z 1924 r. — zob. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 1924, nr 45, poz. 476 (rozporządzenie o ustaleniu wzorów monet). Edmund Kopicki przy
wizerunku orła z wymienionych monet notuje trzy nazwiska: Tadeusz Breyer, Stanisław Lewandowski, Antoni Madeyski (E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską
związanych, t. 9 Kryteria i elementy klasyfikacji, cz. 2, Wyobrażenia heraldyczne na monetach, Warszawa 1986, s. 7
(część — wyobrażenia), s. 22 (część — opis). Tadeusz Kałkowski monety złotowe z 1924 r. powiązał z Tadeuszem
Breyerem, a recenzując wygląd orła, zwrócił uwagę na jego „pędzlowaty ogon” — T. Kałkowski, Tysiąc lat monety
polskiej, Kraków 1974, s. 412.
83
AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 8, Sprawa niewłaściwego używania godła państwowego oraz korespondencja w sprawie wypożyczenia projektów rysunkowych na godło państwowe (1926 r.), bez paginacji. Projekt pieczęci powstał pomiędzy 30 IV 1926 r. a 4 V 1926 r. Świadczą o tym dwa pisma Mennicy — prośba o wypożyczenie
wzoru, potwierdzenie zwrotu wzoru.
84
Orzeł Biały — 700 lat herbu Państwa Polskiego, Warszawa 1995, nr 204, nr VI.69 — gdzie opis: „orzeł według
wzoru z 1919 r.”
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Lewandowskiego z 1925 r.85 (il. 23). Projekt pieczęci z 1926 r., wykonanej wg wzoru z 1924 r.,
i moneta „Konstytucja” z 1925 r. wskazują, że Stanisław Lewandowski mógł zbudować awers
„swojej” monety z orła o wzorze zaprojektowanym w Mennicy dla herbu Rzeczypospolitej.
Orzeł w stylizacji zbliżonej do godła z awersów monet złotowych, a także do wyobrażenia
z próbnej pieczęci przygotowanej w Mennicy Państwowej w 1926 r. pojawił się w projekcie Patentu Oficerskiego (il. 24). Patent Oficerski został zaprojektowany przez Wojciech Jastrzębowskiego. W późniejszych wersjach Patentu Oficerskiego orzeł II Rzeczypospolitej — umieszczony
w górnej części bordiury — odwoływał się do wzoru ustalonego w grudniu 1927 r. Na tej podstawie można zastanawiać się, czy wstępnych prac nad wzorem Patentu Oficerskiego nie należy
łączyć z okresem poprzedzającym rozporządzenie Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.

Wybór formy (realizacji plastycznej) Orła Białego przed 1927 r.
W różnych redakcjach Uzasadnienia do ustawy o znakach Rzeczypospolitej sprzed połowy 1926 r.
są akapity, które przedstawiają działania zmierzające do opracowania najwłaściwszej formy (realizacji
plastycznej) Orła Białego86. W ramach prowadzonych tu rozważań chodzi przede wszystkim o odtworzenie procedury, według której w 1924 r. wskazano najlepszą formę (realizację plastyczną) orła.
W Uzasadnieniach czytamy o wysiłkach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które „rozpisało konkurs na wzór orła państwowego, a także zwracało się indywidualnie do poszczególnych artystów o zaprojektowanie odpowiedniego wzoru”. W posiadaniu
Ministerstwa ostatecznie znajdowało się „około 500 wzorów” herbu Rzeczypospolitej87.
Pracownicy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego opracowali zasady eliminacji wzorów „najgorszych”. Chodzi tu o klasyfikację „jakości” znaków, stworzoną doraźnie na potrzeby urzędowej selekcji prowadzonej w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Z Uzasadnień do projektów kolejnych ustaw o znakach Rzeczypospolitej wynika, że w Ministerstwie konsekwentnie zastosowano dwa kryteria „zaporowe”, które na wstępnym etapie
postępowania miały wyeliminować większość zgłoszonych propozycji. W pierwszej kolejności
były odrzucane projekty Orłów Białych, które cechowały się rozwiązaniami „modernistycznymi”,
czyli były pozbawione czytelnych odniesień do polskiej tradycji heraldycznej. Drugie kryterium
zbudowano wokół przekonania o konieczności ewolucyjnego korygowania formy naczelnego
znaku Rzeczypospolitej. Przyjęto, że z rywalizacji wyłączone zostaną te projekty, które „zupełnie”
odbiegały od wzoru herbu z 1919 r.

Forma (realizacja plastyczna) Orła Białego przed 1927 r.
Dla rozważań ma znaczenie treść kilku wersji Uzasadnień, które zostały przygotowane do projektu nowej ustawy o znakach Rzeczypospolitej. Poszczególne redakcje Uzasadnienia różnią się
szczegółami. Inaczej dobierano argumenty merytoryczne lub inaczej stawiano akcenty. Część
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Ibidem, nr VI 75; Aukcja nr 50 (katalog), wyd. Warszawskie Centrum Numizmatyczne, Warszawa 2012, s. 211.
W Uzasadnieniu z połowy 1926 r. fragment na temat historii tworzenia załączników do ustawy został skreślony. Okrojona redakcja Uzasadnienia została zaakceptowana. W Uzasadnieniu do rozporządzenia Prezydenta RP
z 13 XII 1927 r. nie ma fragmentu podsumowującego przebieg prac nad godłem Rzeczypospolitej.
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AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 7, Projekty ustawy o godłach i barwach państwowych oraz o znakach,
chorągwiach, pieczęciach i korespondencja w tej sprawie (1925, 1926 r.), bez paginacji.
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Uzasadnienia dotycząca godła państwowego — de facto komentarz do artykułu 1 ustawy —
składa się z dwóch fragmentów: 1) z wykładu na temat historii godła państwowego z sierpnia
1919 r. i 2) z informacji na temat przesłanek ekonomicznych, prawnych i historycznych, które
wyznaczyły kierunek modyfikacji znaku.
Autor Uzasadnienia przypomniał, że w sierpniu 1919 r. przygotowano wzór godła Rzeczypospolitej na podstawie historycznych herbów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.
Dodał, że „oparto się na tych wzorach, by nawiązać tradycję z najbliższą epoką niepodległej
Polski”88. Jednakowoż — co czytamy też w Uzasadnieniu — dobry pomysł nie został zrealizowany właściwie. Orzeł z sierpnia 1919 r. „zbyt ślepo oparł się na wzorach Królestwa Kongresowego”. Godło odrodzonej Rzeczypospolitej nie otrzymało formy odpowiadającej „epoce i smakowi
współczesnemu”. Orła Rzeczypospolitej z 1919 r. charakteryzowano w Uzasadnieniu, używając
zwrotów: „za ciężki” i „za mało subtelny”.
Pomimo „powszechnej niechęci oraz niezadowolenia”, jakie miał wywoływać u Polaków herb
Polski z 1919 r., prawodawca uznał, że modyfikacja naczelnego znaku Rzeczypospolitej powinna
dokonywać się ewolucyjnie. Z tego też powodu na potrzeby nowej ustawy „wypracowano nowy
wzór [godła — M. A.], w zasadzie nieodchodzący od typu orła z r. 1919, jeno go stylizujący bardziej współcześnie, bardziej z duchem czasu, bardziej naginając do wymogów obecnego smaku”.
Na decyzję o przyjęciu ewolucyjnej drogi przekształcania herbu z sierpnia 1919 r. o godle
naturalistycznym w znak poprawny heraldycznie wpłynęły dwie przesłanki: ekonomiczna i polityczna. Ta ostatnia nazwana została w Uzasadnieniu przesłanką „prestiżu państwa”. Przesłanka
ekonomiczna w kontekście omawianych tu problemów — wymiany pieczęci, szyldów itp. —
jest oczywista i nie widzę sensu, aby ten wątek rozwijać. Ciekawe argumenty padły natomiast
w ramach rozważań wokół pojęcia „prestiż państwa”. Autor Uzasadnienia zauważył, że radykalna
zmiana godła (zaledwie po ośmiu latach istnienia odrodzonej Rzeczypospolitej) „mogłaby wydać
się mało poważna”. W innej (dłuższej i chyba wcześniejszej) wersji Uzasadnienia znajduje się
akapit, w którym jego autor wyjaśnił, że twórcy ustawy uznali, że podczas poszukiwania nowej
formy (realizacji plastycznej) dla starego godła państwowego należy wziąć pod uwagę fakt, że polski znak państwowy z sierpnia 1919 r. był już rozpoznawalny zagranicą „jako emblemat Państwa
Polskiego”, a także „że przyjęcie zupełnie odbiegającego od dotychczasowego herbu państwowego
wywołałoby wrażenie, że herb ten nie ma za sobą tradycji historycznej, skoro może być zupełnie
dowolnie zmieniany”.
W zbadanych archiwaliach nie ma projektu godła, które — po przyjęciu nowej ustawy —
przekształciłoby się w nowego orła państwowego. Pomijam w tym miejscu wzmiankowany wyżej
prototyp pieczęci urzędowej, opracowany w Mennicy Państwowej na podstawie nieznanego dziś
załącznika do projektu ustawy. Ten zaś został oparty na materiałach konkursów organizowanych
przez Mennicę Państwową i na podstawie gotowych stempli do bicia monet złotowych.
W Uzasadnieniu do projektu ustawy są jedynie zdania opisujące intencje ustawodawcy w kwestii stylizacji przygotowanego godła. Autor Uzasadnienia zapewniał osoby decyzyjne — członków
Prezydium Rady Ministrów i posłów na Sejm — że pomiędzy orłem z 1 VIII 1919 r. a nową jego
wersją nie ma większych różnic. Napisał, że „[...] godło nowo przedłożone, tak mało w zasadniczych cechach różniące się od dotychczasowego, jest raczej tylko jego udoskonaleniem i może
przez dłuższy okres czasu być używane równorzędnie ze starym”.
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AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 8, Sprawa niewłaściwego używania godła państwowego oraz korespondencja w sprawie wypożyczenia projektów rysunkowych na godło państwa (1926 r.).
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Od 21 XI 1925 r. projekty herbu państwowego, chorągwi oraz pieczęci Rzeczypospolitej były
analizowane przez Prezydenta RP i jego współpracowników. W dokumentacji Prezydium Rady
Ministrów zachowało się pismo z 20 XI 1925 r., które informuje o przesłaniu kompletu roboczych materiałów z Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP do Prezydium Rady Ministrów. Nie znajdujemy w przywołanym piśmie uwag na temat wzorów znaków Rzeczypospolitej. Prezydenta RP
zainteresowała natomiast kwestia herbów wojewódzkich i sposobu ich unormowania w przyszłej
ustawie o godłach Rzeczypospolitej w kontekście ustanowienia w 1921 r. Orderu Orła Białego89.
W kwietniu 1926 r. prace nad ostateczną wersją ustawy zbliżały się do końca. Z 30 IV 1926 r.
pochodzi pismo Mennicy Państwowej, w którym ta zwróciła się do Prezydium Rady Ministrów
o wypożyczenie na 2–3 dni „projektów rysunkowych na godło państwowe oraz pieczęć państwową zatwierdzonych przez Radę Ministrów”90. Ustawa z załącznikami została zwrócona z Mennicy
z pismem z 4 V 1926 r. Projekty herbu i pieczęci posłużyły do przygotowania w Mennicy Państwowej próbnego wzoru typariusza wzmiankowanego wcześniej91.
Do końca stycznia 1927 r. prace nad ustawą o godłach Rzeczypospolitej koncentrowały się
wokół projektów przygotowanych w latach 1923–192592, choć projekt wówczas końcowy nie
zostały zaakceptowany przez wszystkie strony postępowania urzędowego i w końcu wycofano
go z Sejmu. Można też uznać, że do końca stycznia 1927 r. oficjalnym projektem nowego orła
państwowego był symbol odwołujący się do heraldycznej tradycji Księstwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego, czy — sięgając głębiej — znaków stanisławowskich, ale twórczo przeprojektowany w Mennicy Państwowej na potrzeby awersów polskich monet złotowych.
W II połowie 1926 r. zapadła decyzja o sposobie uregulowania statusu godeł Rzeczypospolitej.
Zdecydowano, że nowe prawo zostanie wprowadzone rozporządzeniem Prezydenta RP, a nie sejmową ustawą. Na egzemplarzu ustawy o znakach Rzeczypospolitej z 1924/1925 r. można zauważyć ślady intensywnej redakcji. Przekreślone jest m.in. słowo „ustawa” w tytule dokumentu i zastąpione słowem „rozporządzenie”. Przekreślenia i uzupełnienia pojawiły się w październiku 1926 r.
Ślad urzędowych decyzji dotyczących nowego prawa o znakach Rzeczypospolitej odnalazłem
w źródle z lutego 1927 r. Maurycy Jaroszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 14 II 1927 r. wystosował pismo do Prezydium Rady Ministrów, w którym przypomniał o konieczności rozpoczęcia konsultacji na temat nowej ustawy o godłach Rzeczypospolitej,
ponieważ „wycofanie projektu, wniesionego swego czasu do Sejmu, nie nastąpiło z przyczyn proceduralno–formalnych, lecz celem uzgodnienia projektu z poglądami nowego Rządu”93. Można
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Łańcuch Orderu Orła Białego miał się składać (wg projektu z 1921 r.) z m.in. emaliowanych tarcz z godłami
województw Rzeczypospolitej — „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, r. 1921, nr 24, poz. 136.
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AAN, Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 8, Sprawa niewłaściwego używania godła państwowego oraz korespondencja w sprawie wypożyczenia projektów rysunkowych na godło państwa (1926 r.).
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Ibidem.
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Pismo MSW ze stycznia 1927 r. do Prezydium Rady Ministrów z zapytaniem: „w jakim stadium znajduje się
sprawa opracowanego w latach 1924/5 projektu ustawy o godłach i barwach państwowych oraz o pieczęciach
i odznakach urzędowych” — AAN, Prezydium Rady Ministrów, Rkt. 45 Godła i barwy Rzeczypospolitej, teczka
9, Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach i korespondencja w tej sprawie (1927 r.). Z 28 I 1927 r. pochodzi pismo Ministerstwa Skarbu
z zapytaniem: „w jakim stadium znajduje się obecnie projekt ustawy o godłach i barwach państwowych, który
Rada Ministrów zatwierdziła i wniosła do Sejmu” — AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 9, Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach
i korespondencja w tej sprawie (1927 r.).
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AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 9, Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach i korespondencja w tej sprawie (1927 r.).
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przypuszczać, że na decyzję o wycofaniu projektu ustawy o godłach wpłynęły wypadki majowe
z 1926 r. i być może „osobiste zapatrywania” Józefa Piłsudskiego94 na formę (realizację plastyczną)
Orła Białego.
Prace nad nową wersją tekstu pomiędzy październikiem 1926 r. a lutym 1927 r. nie musiały
doprowadzić do głębokiej korekty formy godła państwowego. Do projektów nowych wersji rozporządzenia Prezydenta RP o godłach dalej było dołączane Uzasadnienie znane z poprzedniego
okresu prac nad ustawą o godłach Rzeczypospolitej, akcentujące konieczność zachowania formy
godła państwowego z 1919 r., choć po korekcie „szczegółów”.

Barwy herbu wg projektu ustawy o znakach Rzeczypospolitej z 1924 r.
Problem barw heraldycznych w nowym wzorze herbu państwowego znalazł szersze odzwierciedlenie w treści jednej z redakcji Uzasadnienia do projektu ustawy95. Autor napisał, że artykuł
2 projektu ustawy z 1924 r. na temat barw państwowych jest powtórzeniem punktu 3 artykułu
1 ustawy z 1 VIII 1919 r., ale „z tem sprecyzowaniem, że kolor czerwony ma odpowiadać barwie
cynobru”. Dalej Uzasadnienie do ustawy w sprawie cynobru w herbie odwoływało się do opinii
znawców heraldyki z Akademii Umiejętności, którzy zapewnili prawodawcę, że przyjęcie cynobru „jest zgodne z tradycją historyczną”. Zapis dotyczący cynobru został wprowadzony po próbie
określenia barwy czerwonej za pomocą „skali Ostwalda”96.
Kwestię udziału członków Akademii Umiejętności w procesie ustalania odmiany czerwieni
w polskim herbie państwowym wyjaśnia korespondencja prowadzona przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w październiku 1924 r. z Adamem Chmielem97. 8 X
1924 r. Adam Chmiel przygotował odpowiedź na pytanie z Warszawy z datą 18 IX 1924 r. Pismo
w sprawie barwy czerwonej w herbie Rzeczypospolitej zostało skierowane do Adama Chmiela
z datą 3 X 1924 r. Adam Chmiel uznał, że kolor czerwony w znakach Rzeczypospolitej powinien
odpowiadać barwie cynober. Zwrócił uwagę, że cynobrem zostały wydrukowane napisy „biletu
zdawkowego 1 grosza”, a także że cynober charakteryzuje się tym, że nie zawiera żadnych „domieszek koloru żółtego lub niebieskiego”. Adam Chmiel krytycznie odniósł się do propozycji
zastosowania w polskim herbie państwowym barwy czerwonej zaproponowanej „w wydawnictwie Ministerstwa Spraw Wojskowych”. Uznał, że w wydawnictwie (przywołanym przez Adama
Chmiela bez tytułu, a chodziło o broszurę z 1921 r.) był promowany amarant, czyli czerwony
z odcieniem fioletu. Amarant — zdaniem Adama Chmiela — należało odrzucić z tego powodu,
że nie był on „kolorem zasadniczym heraldycznym”.
Na marginesie rozważań na temat odmiany koloru czerwonego Adam Chmiel zgłosił wątpliwości w sprawie wykorzystania skali Wilhelma Ostwalda do określenia koloru pola tarczy polskiego herbu państwowego, czy szerzej — do określania polskich barw heraldycznych. W odpowiedzi
z 8 X Adam Chmiel przywołał dwie prace Wilhelma Ostwalda (z 1917 r. i z 1923 r.), w których
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AAN Warszawa, PRM, Rkt 45, teczka 7, Projekt ustawy o godłach i barwach państwowych oraz o znakach,
chorągwiach i pieczęciach i korespondencja w tej sprawie (1925, 1926 r.).
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System barw opracowany w 1916 r. przez prof. Wilhelma Ostwalda.
97
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— jak zauważył historyk z Krakowa — nie znalazł cynobru. Wytłumaczył ten „mankament” prac
noblisty tym, że Wilhelm Ostwald zajmował się tonacjami barw, a nie barwami zasadniczymi.
Wahania osób redagujących ustawę o znakach Rzeczypospolitej w sprawie sposobu opisu barwy czerwonej można dostrzec — oprócz różnych tekstów Uzasadnienia — w kolejnych redakcjach projektów prawa o znakach Rzeczypospolitej. Wydaje się, że o przyjęciu cynobru zdecydowano przed 11 II 1926 r. Na egzemplarzu projektu ustawy, który był poprawiany 11 II 1926 r.
(nota marginalna z datą), znajduje się zapis: „kolor czerwony odpowiada barwie cynobru”. To
zdanie zostało wprowadzone do rozporządzenia Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.

Etapy formowania orła państwowego z 1927 r.
Leszek Pudłowski zwrócił uwagę na posiedzenie Rady Ministrów z 17 VI 1927 r. Ministrowie lub zastępujący ich urzędnicy, a także osoby z bezpośredniego zaplecza Rady Ministrów
obradowali od godz. 17. W punkcie 3. obrad dyskutowano kwestię projektu rozporządzenia
Prezydenta RP o godłach98. Projekt rozporządzenia został uchwalony. Jednakowoż podczas
przywołanego posiedzenia nie został zatwierdzony wzór herbu i chorągwi. W protokole z obrad
czytamy: „ostateczną decyzję co do rysunku orła, przewidzianego w projekcie rozporządzenia,
odłożono do następnego posiedzenia, na którym Prezes Rady Ministrów przedstawi projekty
odnośnych rysunków”.
Protokół z posiedzenia Rady Ministrów z 17 VI zawiera informacje, które pozwalają opisać
wcześniejszy etap powstawania herbu Rzeczypospolitej z 1927 r. Po załączniku 3. do protokołu
z posiedzenia, a jest nim tekst projektu rozporządzenia Prezydenta RP o godłach, znajdują się
uwagi Biura Prawnego Rady Ministrów99. Czytamy w nich, że przedłożony projekt rozporządzenia „został uzgodniony na konferencji międzyministerialnej w dniu 25 lutego 1927 r.” Leszek
Pudłowski zwrócił uwagę na adnotację: „Projekt definitywny (w kole)/30 marca 1927” — która
znajduje się na jednym z projektów prof. Zygmunta Kamińskiego100. Te dwie informacje każą
sądzić, że na konferencji międzyministerialnej 25 II 1927 r. sformułowano oczekiwania co do
formy orła państwowego, a projektujący zrealizował je w marcu 1927 r.
Wzór nowej formy (realizacji plastycznej) Orła Białego opracowano — analizując przywołane
wyżej daty — w ekspresowym tempie. Realizacja zadania w tak krótkim czasie była możliwa dlatego, że prof. Zygmunt Kamiński, a także Zofia Trzcińska-Kamińska, żona profesora, pracowali
wcześniej nad różnymi wariantami orłów (il. 25, 26).
Do Prezydium Rady Ministrów wspólne dzieło prof. Zygmunta Kamińskiego i rytowników
Mennicy Państwowej, współpracujących z profesorem przy tworzeniu wersji użytkowych znaków
Rzeczypospolitej — teczka z projektami godła państwowego — zostało przekazane wraz z pismem przewodnim z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z datą 15 IV
1927 r.101 W teczce znajdowały się 4 rysunki: godło państwowe na tarczy, godło państwowe na
„sztandarze”, godło państwowe na pieczęci do laku i godło państwowe na pieczęci do tuszu.
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Dokumentacja fotograficzna tych czterech obiektów zachowała się w innej teczce Prezydium
Rady Ministrów także zbierającej materiały dotyczące godeł państwowych102. Uwagę zwraca
dwoistość formy orła państwowego w projektach z początku 1927 r. Skrzydła orła na pieczęciach — pieczęci do laku i pieczęci do tuszu — zostały dopasowane do okrągłego pola stempla,
a skrzydła orła na tarczy herbowej, wypełniają górne narożniki „prostokątnej” tarczy. Orzeł na
„sztandarze” — de facto na Chorągwi Rzeczypospolitej — powielał wzór godła z herbu (il. 27).
Ułożenie skrzydeł na tarczy, zaproponowane przez prof. Zygmunta Kamińskiego, aby wypełnić
jak największą powierzchnię tarczy, pozostaje w zgodzie z zasadami heraldyki i z ogólną estetyką
kompozycji, ale ten sam orzeł przeniesiony z tarczy na płat chorągwi zaskakuje obserwatora przyzwyczajonego do „kolistej” formy polskiego orła państwowego.
Fotografia godła państwowego na tarczy z dokumentacji Prezydium Rady Ministrów przedstawia oryginał projektu z 1927 r. odnaleziony przez Leszka Pudłowskiego i reprodukowany
m.in. w katalogu z wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie z 1995 r.103 i w „Gazecie Wyborczej”104. Na fotografii można dostrzec autograf projektanta z datą 1927 r.
W uwagach Biura Prawnego na temat tekstu rozporządzenia Prezydenta RP i na temat załączników do niego odnajdujemy kolejne zdanie, które pośrednio relacjonuje bieg prac nad ostateczną wersją wzorów herbu Rzeczypospolitej. Czytamy, że „do projektu dołącza się wzory pieczęci,
akceptowane przez Pana Prezesa Rady Ministrów oraz wzory herbu państwowego i chorągwi
Prezydenta Rzeczypospolitej, w których rysunek orła ma ulec modyfikacjom wedle dołączonych
szkiców (na kalce)”. Szkice na kalce nie zostały odnalezione, ale można sądzić na podstawie ostatecznej wersji załączników do rozporządzenia, że zawierały one sugestię ujednolicenia formy orła
państwowego.
Ważne informacje dotyczące procesu kształtowania formy Orła Białego z 1927 r. można znaleźć w Uzasadnieniu przygotowanym do rozporządzenia Prezydenta RP o godłach, które w pełnym brzmieniu zostały przytoczone w protokole z posiedzenia Rady Ministrów. Czytamy, że
godło zostało zaprojektowane przez prof. Zygmunta Kamińskiego, „a technicznie opracowane
przez Mennicę Państwową”. To zdanie, a także inne pisma dotyczące udziału Mennicy Państwowej w pracach nad nową formą herbu państwowego105, potwierdzają tezę Leszka Pudłowskiego
o „inspirującej” roli Mennicy w procesie powstawania herbu z 1927 r.106
Uwagę Leszka Pudłowskiego o udziale Mennicy w tworzeniu godła w 1927 r. należy opatrzyć
uzupełnieniem. Mennica Państwowa nie lobbowała za żadną formą Orła Białego. Uczestniczyła
w pracach nad ustawą o godłach, które prowadzono w I połowie lat 20. XX w. z równym zapałem, jak w pracach nad rozporządzeniem Prezydenta RP z 1927 r. Jan Aleksandrowicz, Dyrektor
Mennicy Państwowej, w piśmie do Ministra Skarbu ze stycznia 1927 r. wyłożył cele Mennicy
i powody jej zaangażowania w proces tworzenia prawa o znakach Rzeczypospolitej. Stwierdził, że
102

AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 10, Projekty rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia o godłach i barwach RP oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach i konferencja w tej sprawie (1928 r.), bez paginacji.
103
Orzeł Biały — 700 lat herbu Państwa Polskiego, nr 213.
104
ncg, Skąd orzeł przyfrunął. Wszystko co polskie, mamy już w Polsce, „Gazeta Świąteczna”. Wydanie sobotnio-niedzielne „Gazety Wyborczej” z 2–3 października 1993 r. „A”.
105
W styczniu 1927 r. Jan Aleksandrowicz, Dyrektor Mennicy Państwowej, zwrócił uwagę Ministrowi Skarbu na
patową sytuację. Urzędy i instytucje zwracały bowiem się do Mennicy z prośbą o wykonanie pieczęci, a ta „nie mając typu ustalonego orła państwowego nie może się wykonania tych pieczęci podjąć, ażeby nie narazić poszczególnych instytucji państwowych na straty z chwilą, kiedy będzie obowiązywać orzeł ustawowy” — AAN Warszawa,
PRM Rkt. 45, teczka 9, Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o godłach i barwach państwowych
oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach i korespondencja w tej sprawie (1927 r.), bez paginacji.
106
L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, s. 282.
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Mennica „ma [...] na celu ujednostajnienie i uporządkowanie wyrobu pieczęci państwowych z godłem państwowym, ponieważ stan dotychczasowy jest w tym względzie po prostu chaotyczny”107.
W przywołanym piśmie Jana Aleksandrowicza ze stycznia 1927 r. znajdują się także inne
uwagi, które pozwalają w sposób pełniejszy ocenić rolę Mennicy w procesie kształtowania formy
(realizacji plastycznej) Orła Białego w okresie od sierpnia 1919 do grudnia 1927 r. Jan Aleksandrowicz stwierdził, że Mennica, gdy podjęła prace nad emisją pierwszych polskich monet, „napotkała znaczą trudność do pokonania”, a kłopoty Mennicy wywołało godło państwowe ustalone
w 1919 r., gdyż — jak napisał Jan Aleksandrowicz — „pozostawia [ono — M.A.] bardzo wiele
do życzenia pod względem artystycznym”.
Kluczowe zdanie w piśmie Jana Aleksandrowicza, które objaśnia politykę emisyjną Mennicy
w zakresie formy awersów monet, przypomina „kilka konferencji” zorganizowanych w tej sprawie
przez Departament Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z przedstawicielami Mennicy. Po wspomnianych konferencjach Mennica uzyskała prawo do swobodnego kształtowania godła umieszczanego na monetach. Orły na monetach (wskazujące na państwo
polskie, czyli na emitenta pieniądza) miały formy odbiegające od wzoru ustawowego, a w niektórych przypadkach — odbiegające znacznie (il. 18). Za zgodą Ministerstwa orły dla Mennicy
były wybierane w postępowaniu konkursowym. Wydaje się, że działania Mennicy w zakresie
poszukiwania „orła najlepszego zarówno pod względem artystycznym, jak i heraldycznym, jednocześnie najlepiej odzwierciedlającego obecną epokę” miały uzupełniać wysiłki Ministerstwa,
które — według Jana Aleksandrowicza — aż czterokrotnie (?) ogłaszało konkursy powszechne na
formę (realizację plastyczną) orła państwowego.
Inny wątek poruszony w Uzasadnieniu do rozporządzenia Prezydenta RP z 1927 r. dotyczył
badania poprawności projektu Orła Białego przygotowanego przez prof. Zygmunta Kamińskiego i Mennicę Państwową. Badanie przeprowadził pracownik Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego i projekt ocenił bardzo wysoko. W tym fragmencie Uzasadnienia można dostrzec sformułowania zawarte wcześniej w piśmie Ministerstwa z 15 IV 1927 r.108 Godło
przygotowane przez prof. Zygmunta Kamińskiego zostało uznane w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego „za najlepsze z dotąd opracowanych ze względu na doskonałe
ujęcie i artystyczne opracowanie”109. Orzeł w formie z 1927 r. — według urzędnika Ministerstwa
— dobrze nawiązywał do „wielkomocarstwowych tradycji Polski Piastowskiej i Jagiellońskiej”110.
Otwarte pozostaje pytanie, w jaki sposób pracownik Ministerstwa w Orle Białym prof. Zygmunta Kamińskiego dostrzegł jednocześnie cechy piastowskie i jagiellońskie.
Profesor Zygmunt Kamiński w 1928 r. udzielił ważnego wywiadu, w którym opisał drogę
dochodzenia do formy (realizacji plastycznej) Orła Białego przedłożonego „władzy miarodajnej”
w 1927 r.111 Mówił o wzorowaniu się w czasie pracy na orle, który — podobnie jak to czytamy
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AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 9, Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach i korespondencja w tej sprawie (1927 r.), bez paginacji.
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„Zważywszy, że projekty te odznaczają się doskonałem ujęciem i opanowaniem artystycznem, Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wyraża opinię, że jest to najlepszy z dotychczas opracowanych
typów godła państwowego, nadający się całkowicie do przyjęcia” — AAN Warszawa, PRM, Rkt. 45, teczka 9, Projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach
i pieczęciach i korespondencja w tej sprawie (1927 r.), bez paginacji.
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AAN Warszawa, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP, t. 38, (16 V 1927 — 31 VII 1927), s. 311v.
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Ibidem.
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Czem powodowałem się przy projektowaniu obecnego godła państwowego. Wywiad z prof. Zygmuntem Kamińskim,
„Sztuka Złotnicza, Zegarmistrzowska, Jubilerska i Rytownicza”, 1928, nr 4, s. 56; L. Pudłowski, Z najnowszych
dziejów Orła Białego, s. 284.
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w Uzasadnieniu do rozporządzenia Prezydenta RP — „reprezentował mocarstwową Polskę”. Jednakowoż wzorcem dla projektującego — inaczej niż utrzymywał to autor Uzasadnienia — był
orzeł Jagiellonów — „najwdzięczniejszy i najładniejszy”. O orle Piastów — w kontekście rozważań na temat projektowania herbu Rzeczypospolitej — prof. Zygmunt Kamiński nie wspominał.

Orzeł Biały w latach 1945–1946
Nowe uwarunkowania polityczne, w których przyszło Polakom żyć po zakończeniu II wojny
światowej, odcisnęły ślad na historii herbu Rzeczypospolitej. Stworzyły warunki do dyskusji na
temat jego nowej formy (realizacji plastycznej). Historię powojennego herbu Polski, w zestawieniu z tragedią ludzi skonfrontowanych z katastrofą suwerennego państwa — II Rzeczypospolitej
— należy opisywać przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy śmiercią, więzieniem, czy
zniewoleniem, a zaledwie korektą emblematu państwowego, którą — jak pokazała historia —
można było cofnąć.
Nowi przywódcy Rzeczypospolitej zdecydowali o usunięciu korony z głowy orła polskiego, co
— w kontekście symbolicznego znaczenia korony w herbie państwa polskiego, a także charakteru
państwowości polskiej po II wojnie światowej, wbrew intencjom inicjatorów — należy uznać
za słuszne z heraldycznego punktu widzenia112. Nowe władze Rzeczypospolitej sprowokowały
dyskusję na temat stylizacji godła państwowego, w ramach której chciały ustalić wersję znaku
opisującą cele „odrodzonego” państwa.
Rozważania na temat Orła Białego w latach 1945–1946 można prowadzić, analizując zbiory
pieczęci urzędowych z orłem prof. Zygmunta Kamińskiego z usuniętą (upiłowaną) koroną. Można również przeprowadzić badanie prac legislacyjnych, które miały doprowadzić do wykreowania
nowego znaku Polski jednoznacznie zrywającej z „faszystowskim” państwem upadłym we wrześniu 1939 r.
Z I połowy 1945 r. pochodzi projekt dekretu o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, flagach i pieczęciach113. Tekst opracowany został „przez Wojsko Polskie”. Inicjatywę Ministerstwa Obrony Narodowej należy datować na 10 III 1945 r.114 Projekt analizowano w szerszym,
międzyministerialnym gronie, ale ostatecznie porzucono go, choć zapis dotyczący herbu wpłynął
na przebieg konkursu na nową stylizację godła państwowego w 1947 i w 1948 r. Podobnie jak
w przypadku regulacji prawnych z okresu międzywojennego, także w 1945 r. powodem podjęcia
prac były pieczęcie urzędowe, ich produkcja i stosowanie115.
Na jednej z badanych kopii projektu znajduje się odręczna adnotacja wyjaśniająca okoliczności
przekazania projektu ad acta w maju 1945 r. Na marginesie projektu zapisano: „wobec konieczności uzgodnienia z zainteresowanymi resortami: Kultury i Sztuki, oraz Informacji i Propagandy
112

Marian Friedberg podczas narady odbytej w Krakowie 11 VII 1946 r. zwołanej w sprawie nowelizacji rozporządzenia Prezydenta RP z 13 XII 1927 r. powiedział: „czy w ogóle warto bronić korony w obecnych warunkach,
dalekich od suwerenności w ścisłym tego słowa znaczeniu” — AAN Warszawa, Ministerstwo Oświaty, Godło
państwowe i herby miast. Protokoły posiedzeń Komisji Heraldyczno–Artystycznej, korespondencja (1946–1950),
sygn. 8458, s. 26.
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AAN Warszawa, Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej, Wydział Prawny, (Projekt) dekretu o godłach
i barwach państwowych oraz oznakach, flagach i pieczęciach (1945–1946), sygn. 108, k. 1–4.
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Ibidem, k. 55.
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„W związku z masową dziś produkcją pieczęci państwowych przez osoby prywatne i co za tym możliwością
nadużyć, Min.[isterstwo] Obrony Narodowej poleciło opracować dekret, normujący tę sprawę” — ibidem, k. 5.
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odroczono rozpatrywanie projektu, 26/3/45 r.” Wiadomo, że na temat projektu dyskutowano
na zebraniu 26 III 1945 r.116 Krótki protokół sporządzony podczas posiedzenia informuje o zawieszeniu prac nad projektem do zawarcia porozumienia „z zainteresowanymi ministerstwami
w sprawie zasadniczych ustaleń wzorów orła i godła”.
Dla prowadzonych tu rozważań ważny jest punkt 1 w artykule 1 z rozdziału 1. „Godła i barwy państwowe” projektu dekretu z I połowy 1945 r. Zapis w przywołanym punkcie powtórzył
konstrukcję prawno–heraldyczną zastosowaną w rozporządzeniu Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.
Według przywołanego projektu dekretu „odrodzona” Polska miała mieć dwa godła państwowe: 1) herb państwowy i 2) Chorągiew Rzeczypospolitej. Herb tworzył „wizerunek orła białego
piastowskiego z głową zwróconą w prawo [...] ze skrzydłami rozwiniętymi [...] na prostokątnej
tarczy w polu czerwonym”. Korekta zapisu (wobec regulacji z okresu II Rzeczypospolitej) dotyczyła doprecyzowania formy stylistycznej orła. Poprzez dodanie (po słowie orzeł) przymiotnika
„piastowski” ustawodawca nawiązywał do historycznej koncepcji państwa polskiego z okresu poprzedzającego unię z Litwą, państwa o granicach zachodnich opartych „na Odrze i Nysie Łużyckiej” i ukształtowanego w konfrontacji z Niemcami — w walkach z Cesarstwem Rzymskim
Narodu Niemieckiego, Brandenburgią i Zakonem Krzyżackim.
Strona inicjująca postępowanie legislacyjne w sprawie dekretu o godłach z 1945 r., tj. Wojsko
Polskie, zdawała sobie sprawę, że kluczowym zagadnieniem, które rozstrzygnie o biegu podjętej
sprawy, będzie ustalenie formy (realizacji plastycznej) nowego herbu Rzeczypospolitej. W piśmie
inicjującym postępowanie znajdowała się sugestia, aby punktem wyjścia do dalszych prac nad
formą Orła Białego uczynić symbol (emblemat) Wojska Polskiego117, wybrany w 1943 r. przez
Janinę Broniewską i Pawła Ettingera (il. 28). Wzór z 1943 r. nie był szczególnie udany. Za Szymonem Kobylińskim można powtórzyć, że „kuricę” — symbol Ludowego Wojska Polskiego —
tworzył „niekształtny, opuchły kontur rozkraczonego ptaka”118.
29 III 1945 r. Wydział Sądownictwa Wojskowego Wojska Polskiego w dokumencie opieczętowanym pieczęcią nagłówkową z orłem koronowanym zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o zaopiniowanie poprawionego projektu dekretu o godłach Rzeczypospolitej119.
Nowy projekt dekretu miał być szybko „przedstawiony do zatwierdzenia i ogłoszony w Dzienniku Ustaw R.P.” Wnioskodawca zdawał sobie sprawę, że projekt jest niekompletny. Brakowało w nim wzoru „orła piastowskiego”. Z tego powodu w przywołanym dokumencie czytamy
o rozmowach, które pilnie mieli przeprowadzić wojskowi z pracownikami Ministerstwa Kultury
i Sztuki w sprawie „opracowania wzorów godła i orła państwowego”.
W kwietniu 1945 r. projekt dekretu o godłach był analizowany przez poszczególne resorty.
Pewne wątpliwości dotyczące wytwarzania pieczęci urzędowych poza Mennicą zgłosiło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, co doprowadziło do wymiany pism pomiędzy Wydziałem
Sądownictwa Wojskowego a Biurem Prawnym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
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Ibidem, s. 13.
Nowe godło państwowe — wg źródła z 10 III 1945 r., tj. pisma inicjującego prace legislacyjne nad dekretem
o godłach — „ma wyobrażać orła piastowskiego (bez korony) ze skrzydłami rozwiniętymi na wzór emblematu
wprowadzonego do czapek przez 1 D.[ywizję] P.[iechoty] im. T. Kościuszki” — AAN Warszawa, Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej, Wydział Prawny, (Projekt) dekretu o godłach i barwach państwowych oraz
oznakach, flagach i pieczęciach (1945–1946), sygn. 108, k. 5.
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17 IV 1945 r. Minister Sprawiedliwości — w nawiązaniu do korespondencji z marca 1945 r.
— zwrócił się do Wincentego Rzymowskiego, Ministra Kultury i Sztuki, o pilne opracowanie
wzoru orła państwowego120, gdyż — jak zauważył nadawca pisma — „bez niego nie mogą być
kontynuowane dalsze prace nad projektem dekretu”. Pod koniec kwietnia 1945 r. los dekretu
o godłach państwowych został przesądzony121. Wojsko Polskie przesłało 30 IV 1945 r. pismo
do Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym czytamy, że projekt dekretu o godłach został zdjęty z porządku obrad Komisji Prawniczej „do czasu rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Kultury
i Sztuki konkursu na nowe godło państwowe”.
List z 17 IV 1945 r. do Ministra Kultury i Sztuki w sprawie opracowania wzorów godła państwowego pozostał bez odpowiedzi aż do początku 1946 r. Z 18 I 1946 r. pochodzi pismo, w którym Ministerstwo Sprawiedliwości ponowiło prośbę o przeprowadzenie w ramach kompetencji
Ministerstwa Kultury i Sztuki konkursu na herb Rzeczypospolitej i prosiło o przesłanie wzoru
godła ustalonego w postępowaniu konkursowym. Na to pismo nadeszła obszerna odpowiedź
z 23 I 1946 r., informująca o wysiłkach podejmowanych w Ministerstwie Kultury i Sztuki, aby
w możliwie krótkim czasie przygotować wzór nowego herbu państwowego122.
W kwietniu 1945 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki przeprowadziło otwarty konkurs na
wzór orła polskiego, który nie przyniósł pozytywnych wyników, a sąd konkursowy nie przyznał
pierwszej nagrody. Ministerstwo Kultury i Sztuki postanowiło ogłosić nowy konkurs, ale — jak
czytamy w przywołanym piśmie — „kwestia skomponowania orła nowego typu należy do bardzo poważnych zadań plastycznych”, a co zatem idzie — będzie wymagać czasu („co najmniej
2–3 miesięcy”) oraz „co najmniej około 100 000 złotych na nagrody”. Przy tej okazji pojawiła się
sugestia, aby — jeśli sprawa prac nad dekretem o godłach jest szczególnie pilna — w postępowaniu legislacyjnym skorzystać z gotowego Orła Białego zaprojektowanego przez Stefana Gałkowskiego. Orła tego drukowano w Krakowie i był on „używany urzędowo na terenie tamtejszego
województwa”. W materiałach zgromadzonych przez Ministerstwo Informacji i Propagandy jest
plakat z orłem bez korony (il. 30), wydrukowany przez drukarnię „Styl” z Krakowa123.
Pismo Ministerstwa Kultury i Sztuki z 23 IV 1946 r. zawiera informacje na temat prowadzonych analiz dotyczących formy Orła Białego z grudnia 1927 r. Pracownicy Ministerstwa zapytali
„w swoim czasie” historyków i heraldyków o ich opinię na temat orła prof. Zygmunta Kamińskiego. Otrzymali odpowiedź, że godło to „nie odpowiada wymogom heraldyki”. W dalszej części
pisma została wymieniona tylko jedna usterka analizowanego znaku. Autor pisma zwrócił uwagę
na „naramienniki” orła z grudnia 1927 r. i stwierdził, że polski orzeł państwowy takich ozdób nie
posiadał, i że były one cechą orłów śląskich. Dłuższy akapit rozważań na temat formy herbu dotyczył korony w godle Rzeczypospolitej. Według przywołanej opinii specjalistów korona na głowie
orła nie była „symbolem ustroju państwa”, a symbolizowała pełną suwerenność, podczas gdy jej
brak w godle oznaczał „hołdowniczość”. Autorzy analizy wyraźnie rozdzielili symbolikę korony
na głowie orła w godle herbowym od symboliki korony umieszczanej w herbie Rzeczypospolitej
powyżej górnej krawędzi tarczy. Tą drugą koronę uznali za oznakę ustroju, za symbol monarchii.
Propozycja, aby do dalszych prac nad dekretem o godłach Rzeczypospolitej wykorzystać Orła
Białego zaprojektowanego przez Stefana Gałkowskiego, została przyjęta z zainteresowaniem. 22 II
1946 r. z Ministerstwa Obrony Narodowej wystosowano prośbę do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby do kompletu materiałów na temat dekretu o godłach został dołączony wspomniany wzór
herbu Rzeczypospolitej. Pomimo początkowego zainteresowania orłem Stefana Gałkowskiego
120
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AAN, Ministerstwo Informacji i Propagandy, sygn. 843/1.
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nie został on uznany za tymczasowe godło Polski. Pismo w imieniu Ministra Sprawiedliwości
z 30 IV 1946 r. do Prezydium Krajowej Rady Narodowej podsumowuje bieg prac nad dekretem
od marca 1945 r. i kończy się propozycją, aby prace nad godłami Rzeczypospolitej zakończyć
„małą” nowelizacją rozporządzenia Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.124, która miała polegać na
skreśleniu zwrotu „z koroną” w artykule 1 rozporządzenia z 13 XII 1927 r. Dalej w przywołanym
piśmie Ministra czytamy o zaletach tymczasowego rozwiązania, które likwidowałoby „zamieszanie w dziedzinie godeł państwowych, nie przesądzając ich ostatecznego wyglądu”. Minister Sprawiedliwości autorytetem urzędu zapewniał, że nowelizacja utrzymująca wzory znaków państwowych z 1927 r. zmniejszyłaby koszty i usunęła trudności praktyczne, „gdyż już istniejące znaki,
stemple, godła itp. mogłyby być nadal używane z obowiązkiem jedynie usunięcia z nich korony”.
W przywołanym piśmie Ministra Sprawiedliwości do Prezydium Krajowej Rady Narodowej
znajdujemy podsumowanie dyskusji na temat korony w herbie Rzeczypospolitej, prowadzonej
w 1945 i I połowie 1946 r. Minister Sprawiedliwości uznał kompetencje Prezydenta Krajowej
Rady Narodowej do rozstrzygania kluczowych problemów związanych z formą naczelnego symbolu państwa. Zauważył także, że „praktyka idzie w kierunku używania orła piastowskiego bez
korony”. Wytłumaczył (uchylając się od dyskusji merytorycznej nad formą orła), że korekta godła
państwowego w 1946 r. jest konieczna i trzeba ją zrozumieć w kontekście „zasadniczych zmian
w życiu narodu i państwa”, a te — jak zauważył autor pisma — „wymagają wyraźnego zaznaczenia ich [...] w godle państwowym”.
Plik dokumentów zgromadzonych w teczce pt. „(Projekt) dekretu o godłach i barwach państwowych oraz oznakach, flagach i pieczęciach (1945–1946)” kończy pismo z 12 VI 1946 r. informujące o rozpoczęciu prac nad nowelizacją rozporządzenia Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.125
Najwyższe władze państwowe przychyliły się więc do propozycji zgłoszonej przez Ministra
Sprawiedliwości w kwietniu 1946 r. Korekta rozporządzenia z 1927 r. miała dostosować prawo
sfragistyczno–heraldyczne II Rzeczypospolitej do — jak to zanotowano w źródle — „obecnej
rzeczywistości i potrzeb demokratycznego Państwa”. Orzeł prof. Zygmunta Kamińskiego z grudnia 1927 r., ale pozbawiony korony, miał pozostać symbolem Rzeczypospolitej. Do koncepcji
zmiany formy (realizacji plastycznej) Orła Białego w stylizacji piastowskiej zamierzano powrócić
w nieodległej przyszłości, po rozstrzygnięciu konkursu na piastowskiego Orła Białego w stylizacji
współczesnej.

Konkurs z lat 1946–1948 na formę (realizację plastyczną) herbu Rzeczypospolitej
Prace legislacyjne nad dekretem o godłach z 1945 r. zostały wstrzymanie w kwietniu 1946 r.
z powodu braku nowego wzoru herbu Rzeczypospolitej. Nie przerwano natomiast przygotowań
do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Oświaty w porozumieniu z Ministerstwem
Kultury i Sztuki na formę (realizację plastyczną) polskiego orła w stylizacji poprawnej artystycznie i dostosowanej do wrażliwości estetycznej połowy XX w. Organizatorzy konkursu narzucili
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Ibidem, k. 55–56.
AAN Warszawa, Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej, Wydział Prawny, (Projekt) dekretu o godłach
i barwach państwowych oraz oznakach, flagach i pieczęciach (1945–1946), sygn. 108, k. 58. Pismo o identycznej
treści zaadresowane do Ministerstwa Oświaty nosi datę 13 VI 1945 r. — AAN Warszawa, Ministerstwo Oświaty,
Godło państwowe i herby miast. Protokoły posiedzeń Komisji Heraldyczno–Artystycznej, korespondencja (1946–
1950), sygn. 8458, s. 21.
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uczestnikom wzór orła historycznego, który — przetworzony artystycznie — miał stać się symbolem „nowej” Polski, a w ramach konkursu — tematem prac konkursowych.
Uwagi na temat konkursu z lat 1947–1948 odnajdujemy w dostępnej literaturze przedmiotu126, ale — po porównaniu drukowanych opracowań z zachowaną podstawą źródłową127 — należy stwierdzić, że potrzebna jest nowa publikacja na temat tego konkursu. Taki tekst zostanie
przygotowany.
W piśmie z 13 XII 1946 r. skierowanym do Archiwum Państwowego w Krakowie Ministerstwo Oświaty, a de facto Dyrektor Archiwów Państwowych przedstawił koncepcję prac nad
nowym wzorem herbu Rzeczypospolitej, która została zaakceptowana 30 IX 1946 r. podczas
posiedzenia Prezydium Rady Ministrów128. W piśmie zostało zreferowane „zdanie Rządu” w sprawie treści herbu Polski. Czytamy tam, że „orzeł ze względów politycznych ma być bez korony,
chociaż historyczna i heraldyczna strona tego zagadnienia jest inna”. W konsekwencji takiego
„stanowiska politycznego” zdecydowano, że komisja heraldyczno–artystyczna, powołana specjalnie do przygotowania warunków konkursu, będzie miała ograniczoną swobodę wyboru wzorca
historycznego. Uznano, że „komisja naukowa–artystyczna [...] z całego materiału heraldyczno-sfragistycznego polskiego wybierze typ orła bez korony z czasów piastowskich”, który następnie
— jako punkt odniesienia, historyczny wzór orła polskiego — zostanie przedstawiony uczestnikom konkursu w celu opracowania artystycznego.
Komisja heraldyczno–artystyczna, w skład której wchodzili wybitni znawcy historii, heraldyki oraz sztuki129, przyjęła warunki pracy narzucone przez „czynniki miarodajne” i zrealizowała zalecenie poprzez wskazanie najlepszych, historycznych wzorów orła piastowskiego. Eksperci
Komisji uznali, że pomysł zbudowania nowej formy Orła Białego na podstawie wzoru z czasów
Władysława Łokietka czy Kazimierza Wielkiego jest właściwy130. Krytycznie ocenili jednak koncepcję usunięcia korony z głowy orła. Swoje wątpliwości w tej sprawie Komisja wyraziła w piśmie
ze stycznia 1947 r. zaadresowanym do Ministerstwa Oświaty131. Nie wchodząc w szczegóły zarezerwowane dla innej publikacji, warto zauważyć, że argumenty przedstawione przez znawców dotyczyły polskiej tradycji heraldycznej, w której korona na głowie orła była „symbolem
126

S. K. Kuczyński, Konkurs na godło państwowe w 1947 r., s. 113–115; A. Znamierowski, Stworzony do chwały,
bm. 1995, s. 98–99; L. Pudłowski, Z najnowszych dziejów Orła Białego, s. 287–288.
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Kwerendy źródłowe w zasobie Archiwum Akt Nowych doprowadziły do ujawnienia bogatych materiałów zgromadzonych w Ministerstwie Oświaty w sprawie konkursu na formę herbu (realizację plastyczną) Rzeczypospolitej
(AAN Warszawa, Ministerstwo Oświaty, Godło państwowe i herby miast. Protokoły posiedzeń Komisji Heraldyczno-Artystycznej, korespondencja (1946–1950), sygn. 8458). Ponadto także w Archiwum Akt Nowych zostały
odnalezione protokoły z obrad sądu konkursowego z lat 1947–1948, które doskonale ilustrują motywy podejmowanych werdyktów konkursowych (AAN Warszawa, Instytut Historii Najnowszej, Konkurs na godło państwowe. Sprawozdania stenograficzne i protokoły z przebiegu sądu konkursowego 1947–1948, sygn. 47; Ministerstwo
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zjednoczenia dzielnic polskich w jednym państwie, była wyrazem osobowości państwowej Polski
bez względu na formę rządu, monarchiczną czy republikańską”.
W ramach postępowania konkursowego z lat (1946)1947–1948 ostatecznie została wyłoniona jedna praca, którą sąd konkursowy (po kilku uzupełnieniach i poprawkach zalecanych przez
oceniających herb132) przedstawił „władzy miarodajnej” jako wzór herbu „odrodzonej” Rzeczypospolitej133 (il. 29). Z 17 VI 1948 r. pochodzi ostatni protokół z posiedzenia sądu konkursowego
do przeprowadzenia konkursu na godło państwowe134. Czytamy w nim, że „Sąd konkursowy
postanowił jednogłośnie uznać [...] projekt art.-mal. M.[ichała] Byliny, jako formę ostateczną
i przedłożyć Ob.[ywatelowi] Ministrowi Kultury i Sztuki, celem nadania sprawie dalszego biegu”. Otwarte pozostaje pytanie, jaki wpływ na ostateczną formę orła Michała Byliny z 1948 r.
miały uwagi zgłoszone na ostatnim etapie projektowania herbu przez prof. Aleksandra Gieysztora135. W połowie 1948 r. wzór orła opracowany przez Michała Bylinię pojawił się w przestrzeni
publicznej. Szymon Kobyliński utrzymuje, że osoby projektujące wystroje wnętrz w urzędach
i różnych instytucjach otrzymywały „kartkę z orłem Byliny” i sugestię, aby ten herb wykorzystać
do projektowania sali136.
13 VII 1948 r. sprawa dalszych losów projektu Michała Byliny, czy szerzej losów nowej formy
(realizacji plastycznej) herbu Rzeczypospolitej, została rozstrzygnięta na posiedzeniu Komitetu
Ministrów do Spraw Kultury. Dyskutowano wówczas kwestię „ustalenia trybu wprowadzenia godła państwowego”137. Wysłuchano referatów Włodzimierza Sokorskiego i Bogdana Urbanowicza.
Po czym podjęto decyzję, aby „nie rozstrzygać tej sprawy, lecz przedyskutować całość zagadnienia
oraz samej koncepcji plastycznej Orła w Komisji w składzie: Prezes Rady Ministrów, Ob.[ywatel]
Min.[nister] Berman i Ob.[ywatel] Min.[nister] W.[łodzimierz] Sokorski”.
7 XII 1955 r. definitywnie zostały zakończone prace nad herbem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. Nowe prawo o godle i barwach oraz o pieczęciach urzędów państwowych, kończące
okres obowiązywania w kraju rozporządzenia Prezydenta RP z 13 XII 1927 r., zostało opublikowane 31 XII 1955 r.138 W kwestii wzoru godła państwowego regulacja z 31 XII 1955 r. odwoływała się do wzoru z grudnia 1927 r. z korektą polegającą na usunięciu z głowy orła korony.
132
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Zwyciężyła zatem koncepcja oszczędnego ingerowania w formę (w realizację plastyczną) orła prof.
Zygmunta Kamińskiego z 1927 r. Rozwiązanie krajowe z grudnia 1955 r. i kontrujące je decyzje
polskiego rządu na uchodźstwie z 11 XI 1956 r.139 (il. 31) należy przyjąć z powagą właściwą dla
okoliczności, w których były podejmowane. Zarówno „poniżenie” orła w kraju, jak i nadmierne
„wywyższenie” go w Londynie przez ukoronowanie koroną zamkniętą należy potraktować jako
elementy gry symboliczno–propagandowej oderwanej od reguł heraldycznych.

Konkluzja
Profesor Stefan K. Kuczyński w 1970 r., podsumowując artykuł o konkursie na godło Rzeczypospolitej z 1947–1948 r., napisał: „wyraz graficzny godła państwowego winien być — i jest zwykle
— dziełem sztuki swojej epoki”. Orzeł Biały prof. Zygmunta Kamińskiego w 2017 r. nie spełnia
już tego założenia. 90 lat w sztuce, grafice, estetyce, czy też w sposobach komunikacji wizualnej,
a także w technikach wykonywania rysunków i możliwościach ich powielania stanowi wielką,
wewnętrznie niejednorodną epokę. Od 1927 do 2017 r. (licząc „według genealogii”) przeminęły trzy pokolenia. Tak długo — 90 lat — nie towarzyszył Polakom żaden historyczny wzór
orła królewskiego, czy też wzór godła państwowego. Miał więc prawo prof. Stefan K. Kuczyński
stwierdzić w 1970 r., że „wizerunek orła z 1927 r. [...] nabiera obecnie coraz bardziej cech anachronicznych”. Otwarte pozostaje pytanie, czy w „anachroniczności” współczesnego Orła Białego
należy widzieć jego wadę czy też zaletę.
Zebrany materiał na temat poszukiwania wzorów (realizacji plastycznej) Orła Białego w latach międzywojennych świadczy o tym, że graficy, artyści malarze, a także heraldycy odważnie
myśleli o głębokich (czasami zbyt głębokich) zmianach formy godła państwowego. Inaczej do
sprawy (pomijając ekipę, która do władzy doszła w wyniku zamachu majowego) podchodzili
politycy. Nawet bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej nowi rządzący Polską zawahali
się i powstrzymali bieg zdarzeń prowadzących — jak się wydawało — w sposób nieuchronny do
wprowadzenia herbu w stylizacji odwołującej się do wzorów z epoki piastowskiej.
Można dyskutować nad motywami, które rozpatrują politycy, myślący o herbie „swojego”
państwa. Jedni zastanawiają się nad ekonomią, tj. nad kosztami zmiany herbu, inni analizują
w tym kontekście zagadnienie „prestiżu” państwa, a jeszcze inni badają swoją popularność, którą
może im przynieść — w zależności od rachuby — zachowanie starej wersji znaku lub radykalna
zmiana „starego” godła.
Z informacji prasowych wynika, że w 2017 r. ponownie forma (realizacja plastyczna) herbu
Rzeczypospolitej zainteresowała „sfery miarodajne”. Dla historyka interesujący będzie bieg zdarzeń. Ciekawe, do którego sposobu dyskutowania o znaku narodowej i państwowej wspólnoty
odwołają się rządzący obecnie Polską. Do wyboru mają: 1) trudną, szeroką, wielopłaszczyznową dyskusję z udziałem historyków, artystów i „suwerena”, 2) arbitralną, nagłą decyzję podjętą
podczas nieprotokołowanych narad ciał tylko częściowo umocowanych w strukturach demokratycznego państwa, a także 3) status quo, czyli utrzymanie dziś w miarę bezpiecznych pozycji
heraldycznych wyznaczonych w 1927 r. przez prof. Zygmunta Kamińskiego. To trzecie rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne, a zmiany — jeśli będą — sprowadzą się do innego (może
lepszego) narysowania 90–letniego już orła.
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„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (Londyn), 1956, nr 3 (druk: 8 XII 1956 r.).
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1. Orzeł na awersie monety fenigowej
(1917 r.)
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2. Orzeł królewsko-polski na pieczęci sądu
w Radomiu (od stycznia 1917 r.)

3. Orzeł w stylizacji kazimierzowskiej na pieczęci z Łowicza i Szadku (przed styczniem 1917 r.)

4. Orzeł niekoronowany (listopad 1916 r.)

5. Potwierdzenie wpłaty na rzecz polskiego skarbu wojskowego
(1916 r.)
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6. Orzeł z bordiury dyplomu upamiętniającego pierwsze posiedzenie Tymczasowej Rady Stanu (styczeń 1917 r.)

7. Pieczęć Tymczasowej Rady Stanu (1917 r.)

8. Orzeł na nominacji sędziowskiej (1917 r.)

9. Orzeł Stanisława Thugutta (1918 r.)

10. Orzeł Leo Rosenberga (1919 r.)
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11a. Pieczęć Rzeczypospolitej,
odcisk w papierze

11b. Pieczęć Rzeczypospolitej,
odcisk w tuszu

12. Pieczęć starostwa grójeckiego
(odcisk z 1925 r.)

13. Pieczęć starostwa gorlickiego
(odcisk z 1925 r.)

14. Pieczęć starostwa śniatyńskiego
(odcisk z 1925 r.)

15. Pieczęć starostwa stryjskiego
(odcisk z 1925 r.)
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16. Pieczęć starostwa pilzneńskiego
(odcisk z 1925 r.)

17. Pieczęć starostwa lublinieckiego
(odcisk z 1925 r.)

18. Orzeł Stanisława Szukalskiego (1925 r.)

19. Orzeł Stanisława Rzeckiego
(przed 1923 r.)

20. Orzeł na awersach monet złotowych
(emisja 1924 r.)

21. Orzeł na „znaczkach wartościowych”
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22. Próbna pieczęć z orłem
wg wzoru z 1924 r. (1926 r.)

23. Orzeł na awersie monety „Konstytucja”
(1925 r.)

24. Orzeł z bordiury projektu patentu oficerskiego

25. Orzeł na awersie monety
„Bolesław Chrobry” (1925 r.)

26. Orzeł na banknocie o nominale 50 zł

45

46

Marek Adamczewski

27. Orzeł na projekcie Chorągwi Rzeczypospolitej
(1927 r.)

28. Orzeł Ludowego Wojska Polskiego (1943 r.)

29. Orzeł Michała Byliny (1948/1949 r.)

30. Orzeł na plakacie wydrukowanym
w Krakowie (1945 r. ?)

31. Orzeł na uchodźstwie (1956 r.)
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Ars heraldica: klucz do średniowiecznej mentalności
Stefan Krzysztof Kuczyński przedstawił wyjątkowy, jego zdaniem, pochodzący z około 1449 r.,
„bodaj najwcześniejszy w Polsce tekst literacki, do którego inspirację daje dzieło plastyczne, pieczęć królewska, i to widziana nie na jawie, lecz we śnie. Ten aspekt utworu — dodaje uczony
— pozwala zaliczyć go do tego nurtu literatury średniowiecznej, który wyrasta z interpretacji
marzeń sennych”1. W tym samym cytowanym przez Kuczyńskiego rękopisie znajduje się zresztą
też inny tekst poświęcony znaczeniu sennych wizji. Nie dziwi to zresztą, wszak sny często były
przedmiotem głoszonych przez kaznodziejów kazań2. Wzorem takich utworów był opatrzony
komentarzem Makrobiusza końcowy fragment traktatu Cycerona znany jako Sen Scypiona3.
W 1442 r. Jakub z Paradyża witał w Krakowie posłów soboru bazylejskiego, cytując właśnie Sen
Scypiona4. Nie dziwi więc, że autor opisanego przez Stefana Kuczyńskiego utworu też inspirował
się dziełem Cycerona w stopniu nie mniejszym niż ten ostatni czerpał z pomysłu Platona5.
Fabuła omawianego utworu heraldycznego jest prosta. Autorowi zjawia się we śnie nieżyjąca
już królowa Jadwiga i nakazuje mu wyjaśnić pouczenia moralne kryjące się za herbami widniejącymi na pieczęci majestatycznej Władysława Jagiełły6. Posłuszny nakazowi zjawy tłumaczy je
przeto kolejno.
I tak Jeździec, czyli Pogoń litewska przypomina o konieczności podporządkowania zmysłów
rozumowi oraz o tym, aby troska o lud była większa niż powszechnie znane zamiłowanie Jagiełły do
łowów. Widniejące w herbie ziemi sandomierskiej gwiazdy mają królowi przypominać o potrzebie
doskonalenia wszelkich cnót. Wizerunek lwa w herbie Rusi opatrzył autor interesującym komentarzem — w przeciwieństwie do nieznoszącego pouczeń króla zwierząt powinien polski monarcha
otoczyć się mądrymi doradcami, którzy, gdy zajdzie potrzeba, nie będą się wahać przed zganieniem
jego błędów. Herb Kujaw złożony z dwóch figur: połulwa i połuorła poucza monarchę o dwoistości natury, zaleca więc umiar, sprawiedliwość i pobożność. Wielkopolski tur zaleca królowi, aby
1

S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 26.
T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 751.
3
M. Plezia, Wstęp, [w:] M. T. Cycero, Wybór pism naukowych, tłum. Krystyna Wisłocka-Remerowa, Warszawa
2002, s. CXVI. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, tłum.
W. Ostrowski, Warszawa 1986, s. 50–55.
4
M. Plezia, op. cit., s. CXVIII.
5
C. S. Lewis, op. cit., s. 27- 31.
6
S. K. Kuczyński, op. cit., s. 17- 18, s. 59, przyp. 47, 49.
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uważnie wysłuchiwał skarg poddanych i starannie rozważał własne decyzje, dobro czynił szybko,
a kary odwlekał. Opiekujący się troskliwie swymi pisklętami orzeł powinien być monarsze wzorem
opieki nad poddanymi. Jak orzeł wyróżnia ze swych piskląt te, które widzą ostrzej, tak i król winien
doceniać zalety poddanych7. Najbardziej jednak interesująca jest interpretacja herbu ziemi dobrzyńskiej. Herb ten przedstawia głowę starca w koronie i z rogami na głowie. To, zdaniem autora „caput
regis Nabuchodonozor”. Nawiązuje zatem wyraźnie do biblijnej księgi Daniela, która opowiada jak
to dumny król Babilonii został ukarany przez Boga zamianą w wołu. Nasz anonimowy traktat głosi,
że przykład Nabuchodonozora przypomina o potędze niebios. Bóg może bowiem zawsze poniżyć
możnego, a rozumnego człowieka pokarać przemianą w bezrozumne zwierzę, koronę królewską
zaś zamienić w rogi. Pomny tego monarcha nie powinien, ciesząc się dobrami doczesnymi, zatracić
dóbr wiecznych8. Ponieważ zgodnie z zasadą traktowania części jako całości pieczęć nie tylko symbolizuje, lecz po prostu „jest osobą króla”, to nasz traktat wyraża przekonanie, że omówione w nim
herby z pieczęci majestatycznej są, lub powinny być, wykazem cnót posiadanych przez monarchę9.
Konkluzja przesłania przekazana przez Jadwigę — za pośrednictwem naszego autora — jest
zgodna z tą, jaką dał Scypionowi jego ojciec: „przestrzegaj sprawiedliwości i obowiązku, co jest
nader ważną rzeczą w stosunku do rodziców i krewnych, a jeszcze ważniejszą wobec ojczyzny.
Takie życie jest drogą do nieba”10. Wymyślone przez Cycerona „niebo dla mężów stanu” zyskało,
jak widać, pełną aprobatę anonimowego autora naszego traktatu11. Zasługują na nie ci politycy,
którzy — jak Grakchus w kronice Kadłubka — nie są samowładcami, lecz „współrządzącymi”
(regni socium) i wsłuchują się pilnie w głosy poddanych12. Wyjaśnienie symboliki herbów ziem
Królestwa Polskiego zmienia się tu przeto w wykład etyki politycznej.
Zasady owej etyki wykłada otoczona już nimbem świętości zjawa królowej Jadwigi13. Pozwala to uznać nasz traktat za „oraculum” — według systematyki Makrobiusza — sen mówiący
prawdę, w którym „poważna i czcigodna osoba” wyjaśnia ukryte znaczenie symboliki heraldycznej14. Doznawane we śnie wizje odgrywały znaczną rolę w opowieściach kaznodziejów. Przyjęcie
przez autora interesującego nas traktatu o symbolice herbów motywu snu nasuwa podejrzenie,
że i w tym przypadku miał on być skierowany do szerszego grona odbiorców. Upowszechniałby
więc pewien sposób odczytywania sensu godeł heraldycznych. Wszelkie znaki (signa) należało
odczytywać zgodnie z ówczesną teorią „czterech sensów”, tj. od dosłownego (sensus litteralis) odróżniano sens mistyczny (sensus mysticus), który dawał trojakie możliwości egzegezy: moralny —
wskazujący właściwe postępowanie, alegoryczny –wykładający przedmiot wiary, a na koniec sens
eschatologiczny — wyjaśniający pośmiertny los duszy, zależny przecież od czynów popełnionych
w życiu doczesnym15.
7

Ibidem, s. 26.
Ibidem, s. 18, s. 59, przyp. 49, w którym obszerny cytat.
9
M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, tłum. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006, s. 25.
10
M. T. Cycero, op. cit., s. 299.
11
Zwrot „niebo dla mężów stanu” zawdzięczamy C. S. Lewisowi, op. cit., s. 53.
12
Magistra Vincentii dicti Kadłubek, Chronica Polonorum, ed. M. Plezia, Kraków 1994, s. 9 (MPH, seria II, t.
XI, lib. I, c. 5, 2).
13
O rozwoju kultu Jadwigi wkrótce po jej śmierci zob. A. Strzelecka, Jadwiga Królowa (1374- 1399), królowa, sługa
Boża, [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, Poznań-Warszawa-Lublin 1971, s. 485- 509 (tu cyt. za:
Dzieło Jadwigi i Jagiełły, w sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską, wybór i opr. W. Biliński, Warszawa
1989, s. 102).
14
C. S. Lewis, op. cit., s. 52- 53. Szeroko o znaczeniu snów w kulturze średniowiecznej Europy zob.: J. Le Goff,
Świat średniowiecznej wyobraźni, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997, s. 259–316 (cz. 5 Sny).
15
T. Michałowska, op. cit., s. 203.
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Herby ziem podległych władzy Jagiełły stanowią więc zaledwie punkt wyjścia do wykładu
cnót moralnych, jakimi powinien kierować się król polski. Są zatem nie tylko znakami ziem składających się na całość monarchii, lecz symbolizują też określone wartości moralne. A te ostatnie
prowadzą ostatecznie do rozważań religijnych. Jednym ze źródeł inspiracji okazują się przeto
opowieści biblijne. Rękopis, w którym znajduje się omawiany traktat, należał zapewne do kapituły włocławskiej. Obecność wątków biblijnych nie powinna więc wydać się tu zaskakująca. Nie
dziwią też, wyraźne zwłaszcza przy symbolice orła, odniesienia do Biblii i Fizjologa16. Nie ulega
wątpliwości, że autor traktuje herby jako emblematy symbolizujące jakieś idee, pojęcia lub czynności, których ukryty sens trzeba dopiero odczytać. Czasem sens metaforyczny bywa odczytany
w sposób, jak określa to św. Augustyn, niezwykły, kiedy „trzeba sobie zadać trud, żeby go zrozumieć”17. Jest tak w przypadku interpretacji symbolu lwa w herbie Rusi, który tu jest symbolem pychy. W przeciwieństwie do niego król powinien słuchać mądrych doradców. Lew symbolizujący
zwykle Chrystusa tu jest natomiast figurą Szatana „mocnego jak lew lub niedźwiedź, a głupiego
jak osioł”18. Monarcha powinien więc wystrzegać się przywar przypisywanych lwu.
Symbole heraldyczne mogą zatem albo nawoływać do naśladowania sugerowanego ideału,
albo przeciwnie — przestrzegać przed wadami. Wielkopolski tur, można utożsamić go z symboliką byka, czyli według Grzegorza Wielkiego, człowieka głupiego i pysznego w cytowanym traktacie „radzi królowi, aby nie zamykał się w odosobnieniu, głuchy na potrzeby i skargi poddanych
i aby nie był gwałtowny w działaniu, nie kierował się nastrojami, lecz długo rozważał wszelkie
decyzje, dobre wcielał szybko, złe zaś odwlekał”19. Gwiazdy z herbu ziemi sandomierskiej symbolizują zapewne niebo zbawionych, toteż zalecają królowi doskonalenie wszelkich cnót.
Przykład herbu znanego w latach 1397–1407 niejakiego Tomka z Rajska świadczy, że biblijna
inspiracja nie była obca także ludziom świeckim. W herbie tym jest bowiem wyobrażona „Rayska
yablon, vąsz lese ponen”, zawołanie zaś brzmi „do raya, do raya”20. Impulsem skłaniającym Tomka
do wyboru wizerunku rajskiej jabłoni z pełznącym po niej wężem była niewątpliwie nazwa jego
posiadłości kojarząca się z biblijnym rajem. I tu nie chodzi przecież o naśladowanie namawiającego do grzechu szatana, lecz o chęć zmazania grzechu pierworodnego. Mocno religijnie brzmiało
też utworzone tu od nazwy miejscowości zawołanie. Równie ostentacyjnie biblijną genezę ma
znany od 1401 r. herb Samson przedstawiający tego starotestamentowego bohatera jak rozdziera
lwu paszczę21. Biblijny bohater „ewokował triumf Chrystusa nad mocami piekła podczas zmartwychwstania”22. Pisał bowiem — stwierdza Stanisław Kobielus — Chromacjusz z Akwilei: „Tak
16

Fizjolog, tłum. K. Jażdżewska, Warszawa 2003, s. 82 (III, 15): „Fizjolog powiedział o orle, że ma on dwie właściwości. Pierwsza jego właściwość jest taka. Kiedy orzeł założy gniazdo, chroni je i pilnuje młodych. Kiedy odchodzi
samiec, gniazda pilnuje samica, a kiedy samica wyrusza na poszukiwania pożywienia, pilnuje go samiec i nie pozwala zbliżyć się ani zwierzęciu, ani ptakowi, lecz wytrwale chroni gniazdo”. Fizjolog nawiązuje tu do: Biblia Sacra
iuxta Vulgatam versionem, preparavit R. Gryson, Stuttgart 1994, Liber Deuteronomii, 32, 11.
17
Św. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, tekst łacińsko-polski, tłum. wstęp i komentarz
J. Sulowski, Warszawa 1989, s. 179 (III, 56).
18
S. Kobielus (Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 184) cytuje Ruperta z Deutz, lew jako atrybut Pychy na Drzwiach Płockich — il. 142. Por. D. Forstner
OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, wybór ilustracji i komentarz T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 275–280.
19
S. Kobielus (op. cit., s. 207) o symbolice byka; S. K. Kuczyński (op. cit., s. 26) o znaczeniu w cyt. traktacie.
20
H. Polaczkówna, Materiały do heraldyki polskiej, „Archiwum Komisji Historycznej”, t. 11, 1909–1913, s. 50;
zob. też S. Łaguna, Nieznane zapiski heraldyczne przeważnie sieradzkie, „Archiwum Komisji Historycznej”, t. 8,
1898, s. 89; J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 247.
21
J. Szymański, op. cit., s. 255.
22
S. Kobielus, op. cit., s. 182.
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jak Samson z paszczy lwa wywiódł plaster miodu, tak Pan wyrwał z gardzieli diabła swój lud,
który stał się słodkim przez wiarę”23.
Wątki religijne pojawiają się także w heraldyce miejskiej24. I tak śląski Rychbach (dziś: Dzierżoniów) ma w herbie św. Jerzego walczącego ze smokiem, a Jawor wybrał za swoje godło św.
Marcina dzielącego się płaszczem z żebrakiem, herb Wilna zaś to postać św. Krzysztofa niosącego
Dzieciątko25. To tylko niektóre z licznych przykładów wskazujące z kolei na czerpanie inspiracji
z żywotów świętych. Nawiązują do postaci świętych także niektóre legendy heraldyczne. I tak
zbieżność zawołania Porajów herbu Róża z imieniem Poreja, brata św. Wojciecha, spowodowała, iż ród ten uznano za czeski z pochodzenia, a Poreja ogłoszono jego założycielem26. Wbrew
żywotom św. Wojciecha tzw. Klejnoty Długoszowe utrzymują, że Porej nie zginął podczas rzezi
Sławnikowiców, lecz ocalony znalazł schronienie w Polsce. Wątpliwe, aby autor źródła nie znał
żywotów św. Wojciecha. Przedłożył jednak nad nie własną interpretację zawołania. Przyszło mu
to zapewne tym łatwiej, iż wiedział, iż róża to powszechnie znany symbol męczeństwa27. Herb
Drya — trzy kamienie w polu czerwonym — przywędrował zgodnie z Klejnotami do Polski
z Burgundii. Wystarczyło to heraldykowi do ogłoszenia polskich rycerzy tego herbu za krewnych
św. Bernarda z Clairvaux28.
Skojarzenie herbu z postacią świętego odbywało się, jak widać, niekiedy dość zawiłym sposobem. Nie zawsze sposób ten musi być dla nas — inaczej niż w tych przypadkach — czytelny.
Przykłady te powinny jednak skłaniać do zastanowienia się, czy także inne, banalne wydawałoby
się, symbole heraldyczne nie skrywają treści religijnych29. Wykrycie tych treści nie jest łatwe, i to
nie tylko z powodu wieloznaczności symboliki, ale także bez rozważenia całego kontekstu, w jakim pojawia się symbol, odczytania kryjącej się za nim idei lub uczucia. Zwracał na to uwagę św.
Augustyn, pisząc w traktacie O nauce chrześcijańskiej, że „nieznajomość samych rzeczy powoduje
niejasność wyrażeń figuratywnych, kiedy chodzi o właściwości istot żywych, kamieni, roślin albo
innych stworzeń występujących w Piśmie Świętym, a służących znaczeniu symbolicznemu”30. Na
poparcie swej opinii podaje Doktor Kościoła przykład węża. Jak znajomość natury tego gada —
pisze biskup Hippony — „wyjaśnia liczne przypowieści, które Pismo Święte zwykło podawać,
wspominając to stworzenie, tak nieznajomość zachowania niektórych zwierząt, wspomnianych
ze względu na analogię, bardzo przeszkadza w zrozumieniu”31.
Wąż pojawia się w polskiej heraldyce i zdaje się dobrze ilustrować tezę św. Augustyna o znaczeniu kontekstu dla interpretacji — wieloznacznych z natury — symboli. Wilhelm Kostrowicki,
znany bardziej jako Guillaume Apolinaire, pisał z frontu I wojny światowej do swojej Magdaleny,
23

Ibidem i przyp. 12, w którym stosowny łaciński cytat.
Por. W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do
końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999, s. 111–141.
25
J. Adamus, O herbie miasta Wilna, Łódź 1996.
26
Klejnoty Długoszowe, red. M. Friedberg, Kraków 1931 („Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. X,
1930), s. 57–58.
27
D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i opr. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 191–193.
28
Klejnoty Długoszowe, s. 72.
29
M. Cetwiński, „Fortis et heroicus vir”: wokół symboliki herbu Rak zawołania Warnia, [w:] Pomerania et alia.
Opuscula Joachimo Zdrenka dedicata, red. J. Karczewska, M. Tureczek, Toruń 2017, s. 211–218.
30
Św. Augustyn, De doctrina christiana, s. 75 tłumaczenie polskie; s. 74 (l. II, c. 24): „Rerum autem ignorantia
facit obscura figuratas locutiones, cum ignoramus uel animantium uel lapidum uel herbarum naturas aliarumue
rerum, que plerumque in scripturis silimilitudinis alicuius gratia ponuntur”.
31
Ibidem, s. 77 (tekst łaciński s. 76, lib. II, c. 24).
24
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że jego schron pełen jest węży: „Napotkany wąż przynosi podobno szczęście.[...] Wąż jest zresztą
moim totemem. Stare rodziny polskie mają swoje totemy i noszą ich nazwy. (Nie trzeba mylić
nazwy rodu i nazwiska rodziny). Imieniem naszego rodu jest Waz, co wymawia się ‘wonsz’ i znaczy „wąż”. Również w herbie mamy złotego węża owiniętego wokół złotej strzały umieszczonej
prostopadle na błękitnym tle”32.
Poeta niezbyt precyzyjnie opisał tu herb Baybuza. Nie to jednak jest istotne. Kostrowicki
zupełnie nie zdaje sobie sprawy z religijnej symboliki węża, wyraźnej w znanym od 1389 roku
herbie Wężyk33. Wyobraża on w polu czerwonym pełzającego srebrnego węża w koronie złotej
pożerającego złote jabłko34. Wizerunek węża z jabłkiem wyraźnie wskazuje na inspirację biblijną
opowieścią. Przypisywane Długoszowi Klejnoty milczą o koronie i jabłku, zwięzły tekst brzmi
zaś dwuznacznie: „Wąszykowye serpentem lividum in campo rubeo defert. Genus Polonicum,
in quo viri iracundi”35. Byłby to więc wąż siny lub niebieskawy bądź fioletowy w czerwonym
polu. Tyle, że „lividus” ma też znaczenie przenośne — zazdrosny, zawistny, podstępny, złośliwy,
niechętny. Pieczętujący się sinym (niebieskawym, fioletowym), a może też zawistnym lub złośliwym wężem ludzie są, zgodnie z Klejnotami, obdarzeni niemiłym charakterem, gdyż są skłonni
do gniewu, wściekli i porywczy. Przypisane gadowi cechy — charakteryzujące też przecież Szatana –zostały tu przeniesione na nosicieli herbu Wężyk36.
Wątpliwe, czy tak właśnie sami Wężykowie interpretowali własny symbol heraldyczny. Milsza im z pewnością była wykładnia św. Augustyna: „I tak wiadomo, gdy chodzi o węża, że dla
zachowania głowy wystawi napastnikowi całe swoje ciało, co wyraźnie tłumaczy sens słów Pana
nakazującego nam być przebiegłymi jak węże. Znaczy to, byśmy strzegli naszej Głowy, Chrystusa,
nadstawiając raczej własne ciało prześladowcom po to, żeby wiara nasza nie została w nas w pewnym sensie zabita, gdybyśmy dla ratowania ciała naszego wyparli się Chrystusa. Wiadomo też,
gdy chodzi o węża, że przeciska się on przez wszelkie szczeliny, zrzuca swoją starą skórę i nabiera
nowych sił. Ta jego przemiana zachęca nas do naśladowania jego sprytu, byśmy zrzucili starego
człowieka, aby zgodnie ze słowami Apostoła przyoblec człowieka nowego, wyzbyć się dawnego
według słów Pana: „Wchodźcie przez ciasną bramę”37.
Herby, jak wszelkie zresztą symbole, są wieloznaczne. Ich sens zależy od kontekstu. Nie zawsze
możemy ów kontekst właściwie rozpoznać. W opisanym wyżej przekazie Klejnotów wyraźna jest
32

G. Apollinaire, Wiersze i listy miłosne, wybór A. Janko, Warszawa 1998, s. 78 (tłum. J. Hartwig). Doszukiwanie
się śladów totemizmu w heraldyce polskiej nie było specjalnością samych tylko poetów. Zob. J. Klawe, Totemizm
a pierwotne zjawiska religijne w Polsce. Studium porównawcze, Warszawa 1920; A. Kraushar, Totemizm w rozwoju
dziejowym społeczeństw pierwotnych i jego objawy w genezie społeczeństwa polskiego, próba hipotezy historycznej, Warszawa 1920. Aleksander Brückner (Mitologia słowiańska i polska, wstęp i opracowanie S. Urbańczyk, Warszawa
1985, s. 273–275) omawia zwięźle te prace mające jego zdaniem „typowy charakter dyletancki”.
33
J. Szymański, op. cit., s. 288–289.
34
Ibidem, s. 288.
35
Klejnoty Długoszowe, s. 73.
36
Oddawanie w herbie nawet fizycznych cech jego nosiciela zob. M. Keen, Rycerstwo, tłum. A. Bugaj, Warszawa 2014, s. 221–222, gdzie przykład „anonimowego dżentelmena, którego homoseksualne skłonności sprawiły,
ze w charakterze figury zaszczytnej swego herbu otrzymał wyobrażenie podejrzewanych o sodomickie zwyczaje
kuropatw”, przykład drugi to nadanie giermkowi zranionemu w genitalia herbu z wyobrażeniem trzech wolich
głów. Wiarygodności tych przypadków ocenić nie mogę. Może mamy do czynienia ze źródłem niestroniącym,
jak Klejnoty, od złośliwości? Girolamo Cardano (Autobiografia, tłum. J. Ochman, Wrocław 1974, s. 133–134)
dodanie do swego herbu wizerunku jaskółki tłumaczy tym, „że odpowiadała ona pod wieloma względami memu
charakterowi”. Zob. M. Cetwiński, Czytanie herbów, [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach
europejskich, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2002, s. 329–335.
37
Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, s. 75–77.
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niechęć autora do ludzi pieczętujących się herbem Wężyk. Zostaje jednak, jak u św. Augustyna,
wspólne przekonanie, że symbol jest „narzędziem poznania, wnikając w rzeczywistość inaczej
niepoznawalną”38. A także, iż herb jest — jak pisał Jan Adamus o herbie Wilna — „hasłem i równocześnie pamiątką przeszłych zasług”39. Również, a może przede wszystkim, zasług w obronie
i szerzeniu chrześcijańskich ideałów. Wiele, może większość, polskich herbów o wyraźnych inspiracjach religijnych jest znana z przełomu XIV i XV wieku40. To w Polsce czasy nie tylko apogeum
kultury heraldycznej z instytucją króla herbowego i turniejami, ale też żywych kontaktów naszego
rycerstwa z dworami zachodnimi41. To także czas gorących dyskusji wewnątrz targanego schizmą
Kościoła, ale też dumy — jak zaświadcza herb Wilna — z dokonanego „chrztu Litwy”42. Wszystko to sprzyjało zatem manifestacji uczuć religijnych.

38

S. Kobielus, op. cit., s. 52. O średniowiecznej symbolice i jej związku z heraldyką zob. M. Pastoureau, op. cit.,
s. 237–270.
39
J. Adamus, op. cit., s. 133.
40
Szerzej zob. M. Cetwiński, Od deklaracji wiary do opowieści o przeszłości: desakralizacja symboli heraldycznych,
[w:] Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jakubowska, R. Jop,
K. Madejska, Warszawa 2016, s. 27–35.
41
S. K. Kuczyński, Heroldowie króla polskiego, [w:] Venerabiles, Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa
Polski średniowiecznej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 329–339. Związki
z turniejami zob. M. Keen, op. cit., s. 181: „W przypadku turnieju (z którym związane są początki heraldyki)
praktyczne cele szkolenia militarnego z biegiem czasu stały się nie do odróżnienia od celów związanych z wymogami celebrowania rycerskich wartości i cnót. W ten sam sposób w heraldyce jej praktyczne cele rozpoznawania
i uwierzytelniania splotły się nierozerwalnie z rycerską ideologią orężnego honoru i cnoty”. Na związek turniejów
z początkami heraldyki zwróciłem uwagę już w: M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie,
gospodarka, polityka, Wrocław 1980, s. 146.
42
J. Adamus, op. cit. W tym samym okresie hierarchia duchowna zaczyna w Polsce interesować się domniemanym lub rzeczywistymi przeżytkami pogaństwa. M. Cetwiński, Kościół i blade widmo pogaństwa: średniowieczna
historiografia o chrystianizacji ziem polskich, [w:] Kościoły w dobie chrystianizacji, red. M. Rębkowski, Szczecin 2016,
s. 103–114. To dodatkowy element sprzyjający popularności tematyki religijnej także w heraldyce.
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Kształt herbu a jego funkcje społeczne
w Polsce średniowiecznej
Płyta nagrobna dziekana warszawskiego Bartłomieja z Belska w podgrójeckim Chynowie z około
1510 r. może być dobrym wprowadzeniem w zagadnienie sformułowane w tytule tego artykułu1,
bardzo ważne, choć stosunkowo mało doceniane w badaniach heraldycznych, zwłaszcza w Polsce.
Sądzi się bowiem powszechnie, iż forma herbu, a więc jego kształt artystyczny, to tylko dopełnienie funkcji semantycznych. Tak jednak nie jest. Herb jest przekazem wizualnym, a wiadomo
dobrze, że forma takiego przekazu może być i bardzo często bywa istotnym nośnikiem różnych,
istotnych znaczeń, nie tylko w sferze estetycznej2. Bez właściwej oceny cech formalnych herbu nie
da się ocenić i docenić jego znaczenia w wymiarze społecznym. Nie jest to tylko kwestia estetyki
znaku heraldycznego — choć także ona jest ważna, bo świadczy o stopniu zaawansowania kultury heraldycznej — lecz fundamentalnych funkcji herbu w pierwszych wiekach jego funkcjonowania w społeczeństwach Europy łacińskiej.
Sztuka heraldyczna — jak wiadomo — kształtowała swoje zasady w sferze obyczaju wojennego
rycerstwa: na polach realnych bitew i inscenizowanych walk turniejowych. Herb był u swej genezy znakiem rozpoznawczo–bojowym3, a więc indywidualizował wizualnie rycerza na polu walki,
bardzo zrytualizowanej na Zachodzie w XII–XIV w., przynajmniej w sferze zachowań modelowych; walki dającej rycerzowi możliwości zaprezentowania się swoją sprawnością bojową i odwagą
— cechami, które w jego sferze społecznej ceniono najbardziej. A zatem znak musiał być na tyle
czytelny, aby pozwolić na rozpoznanie i łatwą identyfikację posługującego się nim rycerza.
Na płycie w Chynowie (il. 1) herb „matczyny” kanonika Bartłomieja z Belska świadczy, że jego
funkcje rozpoznawcze były słabo doceniane: Jasieńczyk, choć zgrabnie stylizowany, połączony w jednej tarczy z Drzewicą i Pilawą, nie był znakiem wystarczająco czytelnym. Nie identyfikował jednoznacznie pochodzenia matki Bartłomieja. Może w funkcji kommemoracyjnej — na nagrobku, czy
1

P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, nr kat. I, 165, s. 165.
Jako znakomity przykład wnikliwej interpretacji form stylowych w kategoriach ideowych i politycznych
zob. B. Carqué, Stil und Erinnerung. Fanzösische Hofkunst im Jahrhundert Karls V. und im Zeitalterihrer Deutung,
Göttingen 2004.
3
W odniesieniu do genezy herbów zachodnich ciągle najbardziej wszechstronne i wnikliwe wydają się refleksje
Michaela Pastoureau — zob. M. Pastoureau, Traité d’ héraldique, Paris 1979, 26–36; M. Pastoureau, L’art héraldique au Moyen Âge, Paris 2009, s. 19–65.
2
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1. Płyta nagrobna Bartłomieja z Belska w Chynowie z ok. 1510 r.

tablicy fundacyjnej — wystarczał, a pewnie też w praktyce kancelaryjno-prawnej — na pieczęciach
— mógł funkcjonować poprawnie. Ale na polu walki turniejowej lub bitewnej — znacznie słabiej.
O czym przekonuje takie skompilowanie znaków na tarczy, przez które tracą one swoją semantyczną czytelność? O tym, że funkcje rozpoznawczo-bojowe herbu matczynego dziekana Bartłomieja
miały znaczenie co najmniej drugoplanowe. Można wprawdzie uznać racje twórcy programu heraldycznego płyty z Chynowa, aby pomieścić trzy różne godła na jednej tarczy — kanonik Bartłomiej
nie miał chyba wielu okazji, aby występować w rycerskich szrankach. Ale znana jest wielka liczba
herbów rycerskich w Polsce, ukształtowanych w ramach tzw. rodowego ustroju heraldyki, które
zdają się świadczyć, że ich geneza nie do końca wiąże się z obyczajem rycerskim.
Można tu choćby przypomnieć różnego kształtu podkowy opatrywane na różne sposoby krzyżami i krzyżykami czy innymi, słabo rozpoznawalnymi motywami: Tępa Podkowa, Pobóg, Lubicz, Jastrzębiec, Łada, Dąbrowa, by wymienić tylko najważniejsze. Również wszelkiego rodzaju
strzały, czy rogaciny różnicowane na mało widoczne sposoby były słabo rozpoznawalne na tarczy
rycerskiej. Czy zatem u ich genezy tkwiła potrzeba wizualnej indywidualizacji rycerza na polu
walki? Można w to powątpiewać. Sądzić raczej wypada, że w znacznej większości przedstawiciele tych rodzin, które używały herbów mało „rozpoznawalnych”, nie mieli w czasach narodzin
i wczesnego rozwoju heraldyki wielu okazji, a przede wszystkim możliwości ekonomicznych,
aby występować w pełnym, wymagającym rozpoznawalności „kostiumie rycerskim” na wojnach,
turniejach czy innych wystąpieniach wymagających stosownej reprezentacji.
W tym miejscu należy zatem postawić kolejne pytanie: w jakich grupach społecznych, od kiedy i na jakich zasadach zaczęto w Polsce zdobić tarcze rycerskie malowanymi przedstawieniami
nie dla ich ozdoby, ale aby zyskać w nich znaki umowne o dużej komunikatywności, które pełniły
doniosłe zwykle funkcje społeczne.
W odpowiedzi na tak postawione pytanie mieści się bardzo szerokie spektrum zagadnień, bardzo istotnych dla kultury Polski średniowiecznej: kwestia intensywności kontaktów międzynarodowych; przepływu i recepcji wzorców obyczajowych; udziału elit z Polski w międzynarodowej
wymianie idei formujących ich oblicze kulturalne; wreszcie — zasad decydujących o funkcjonowaniu najważniejszych grup społecznych: o znamionach ich odrębności, rozwarstwieniu czy
budowaniu wewnętrznych więzi, także przez symbole — wizualne znaki kształtujące poczucie
tożsamości własnej, rodzinnej, czy rodowej.
Trzeba jasno stwierdzić — możliwości czynnego udziału w rytuałach rycerskiego obyczaju w Polsce mieli w XIII, XIV i XV w. przede wszystkim tzw. możni. Pojęcie to nieostre, ale nie wchodząc
w jego analizę, wiadomo, iż chodzi tu o tych przedstawicieli wyodrębnionej prawnie już w XIII w.
warstwy rycerskiej, których horyzonty i ambicje polityczne, a przede wszystkim możliwości majątkowe, sytuowały w strukturach odpowiadających analogicznym grupom społecznym w innych
krajach łacińskiego Zachodu. Heraldyzacja panujących w Polsce dynastów — to przecież też możni
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i rycerze — przebiegła dość szybko: pomiędzy początkiem XIII w. a jego połową4. Ale nie tylko książęta używali w XIII w. herbów: konne pieczęcie możnowładców, przede wszystkim małopolskich,
choć nie tylko — Pakosława, wojewody sandomierskiego z 12375, Adama, kasztelana krakowskiego
z 12576, czy komesa Macieja Boguszyca sprzed 12887 — przekonują, że rycerski obyczaj herbowy
zaczął ustalać się wśród możnych w Polsce jeszcze w XIII w. Nie wiemy, czy znaki te stawały się już
wówczas dziedziczne. Wymaganie wszakże dziedziczności od herbu w dobie wczesnej heraldyki, aż
po XIV stulecie, wydaje się anachronizmem — znak na tarczy był herbem wtedy, gdy w przekonaniu tych, którzy go używali, spełniał swoje funkcje — identyfikacyjną i rozpoznawczą. A takie
zadanie miały przedstawienia na tarczach możnych prezentujących się na pieczęciach konnych.
W zdecydowanie bardziej powszechnym użyciu były wśród możnych w XIII w. pieczęcie z wyobrażeniami tzw. znaków kreskowych. Niekiedy były to monogramy, niekiedy znaki własnościowe. Ponieważ funkcjonowały one powszechnie aż poza schyłek XIII w., miały przeczyć funkcjonowaniu obyczaju herbowego i ograniczać chronologicznie proces kształtowania się w Polsce
heraldyki8.
Ale funkcjonowanie znaków kreskowych na pieczęciach nie zaprzecza przecież możliwości występowania herbów w codziennym i odświętnym obyczaju rycerskim — jako znaków na tarczach.
To były chyba dwie odrębne sfery aktywności możnych: w sferze kancelaryjno-prawnej i ceremonialno-wojskowej. Zmarły w 1319 r. kasztelan krakowski Pakosław z Mstyczowa używał na
pieczęci atrakcyjnego przecież heraldycznie emblemu — wyobrażenia gryfa9. Na swym nagrobku
(il. 2) wszakże nosi na tarczy podwójnie przekrzyżowaną rogaciznę, znaną jako herb rodowy pod
nazwą Lisa10. Czy był to powrót do znaku rodowego? Znak zapytania jest w tym miejscu konieczny o tyle, że być może nie było jeszcze wówczas znaków rodowych.
Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że w XIV stulecie możnowładcze elity rycerskie w Polsce wchodzą ze znajomością herbów. Być może nie były one jeszcze około 1300 r.

2. Płyta nagrobna Pakosława z Mstyczowa z ok. 1319 r.
w kościele Cystersów w Jędrzejowie
4

Jeszcze na pieczęci konnej Mieszka III z końca XII w. książę ten prezentuje się z włócznią i tarczą, pokazując jej
wnętrze; najwidoczniej dekoracje tarczy nie miały jeszcze wartości semantycznej. Od czasu pieczęci Henryka Brodatego z 1202 r. książęta polscy prezentują tarcze jako znaki identyfikacyjne, od trzeciej dekady XIII w. głównie
z orłem — zob. Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, nr 7, s. 204 i nr 39, s. 221–222.
5
F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”,
t. VI, 1897, nr 111, s. 183.
6
Ibidem, nr 146, s. 189.
7
D. Karczewski, Trzynastowieczny tłok pieczętny komesa Macieja Boguszyca, [w:] Heraldyka i okolice, red. S. Górzyński, H. Manikowska, A. Rachuba, Warszawa 2002, s. 193–199.
8
J. Bieniak, Heraldyka polska przed Długoszem. Uwagi problemowe, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały
Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 187–188.
9
Ibidem, s. 190.
10
P. Mrozowski, op. cit., nr I, 151, s. 172.
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rozpowszechnioną normą obyczajową, ale były znane i używane. Tylko jednak przez tych, którzy
odczuwali potrzebę indywidualizacji heraldycznej i stać ich było na kosztowny ekwipunek, wymagający tego rodzaju ostentacji. W XIV w. obyczaj heraldyczny niewątpliwie upowszechnił się
w Polsce. Ale jak szeroka była ta recepcja, w jakich sferach warstwy rycerskiej i wedle jakich reguł?
Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi.
Herby z pewnością stały się w XIV w. dziedziczne, przynajmniej w niektórych grupach krewniaczych, choć nie była to chyba jeszcze obowiązująca wszystkich herbowych reguła. Możni trzymali się razem i w niektórych kręgach tej warstwy, o ugruntowanej tradycji spojonej poczuciem wspólnoty pochodzenia, pojawiają się jeszcze przed połową XIV w. znaki ponadrodzinne,
utwierdzające ich poczucie tożsamości. Dwie linie potomków potężnego w końcu XI w. palatyna
Sieciecha używały Topora i Starego Konia, jednym znakiem posługiwali się krewniacy biskupa
Andrzeja Zaręby, a Łodzią — potomkowie Mikołaja Przedpełkowica11. Formowanie się struktur ponadrodzinnych, których wyrazem jest wspólny herb, nabrało w pierwszej połowie XIV w.
pewnej dynamiki. Jeżeli tego samego znaku używał w Wielkopolsce Tomisław z Czarnkowa
w 1343 r., a parę dziesiątków lat później na Mazowszu wojewoda Abraham ze Szczytna12, musimy
przyjąć, że jakieś poczucie więzi genealogicznej, domagające się uzewnętrznienia we wspólnym
herbie, musiało w ich przekonaniach tkwić głęboko.
Herbami, które szybko, jeszcze w połowie XIV w., a może wcześniej, stały się znakami ponadrodzinnymi, posługiwali się przedstawiciele tzw. starych rodów możnowładczych, o tradycji
sięgającej głęboko w czasy rozbicia dzielnicowego. Ale struktury te nie obejmowały w XIV w.
wszystkich, znacznie szerszych rzesz warstwy rycerskiej, zróżnicowanych prestiżem i majątkiem.
Były to grupy elitarnie wyodrębnione, złączone najczęściej rzeczywiście więzami genealogicznymi.
Jeśli na wyprawę ruską Ludwika Węgierskiego w 1377 r. panowie herbu Topór wystawili rzeczywiście siedem chorągwi — a nie ma podstaw, aby nie wierzyć tu Długoszowi13 — w ich szeregach musieli służyć rycerze spoza tej wspólnoty krewniaczej. Każda chorągiew musiała liczyć
przynajmniej 15–20 kopii, czyli pod chorągwiami Toporczyków musiało służyć minimum od
100 do 140 rycerzy z pocztami. Z pewnością nie wszyscy mogli należeć do tego elitarnego rodu,
który liczył wówczas około 20 rodzin14. Czy i jakich herbów używali rycerze służący u Toporów
— nie sposób dociec. Ale w XIV i pierwszych dekadach XV w. funkcjonowało w Polsce dużo
więcej herbów — indywidualnych i rodzinnych.
Fryz heraldyczny w oratorium św. Jakuba Apostoła w Lądzie słusznie uchodzi za jeden z najbardziej znamienitych zabytków heraldyki i sztuki heraldycznej w Polsce XIV w. (il. 3–4). Program
ideowy tego fryzu budził żywe zainteresowanie badaczy, ale nie wydaje się, aby do tej pory udało
się odsłonić jego przesłanie. To nie była — jak chciał Jerzy Łojko15 — manifestacja wielkopolskich
zwolenników polityki króla Kazimierza i realizującego jej cele starosty generalnego Wierzbięty
z Palowic. Brakuje w tym zespole herbów niektórych znacznych zwolenników polityki królewskiej.
11

J. Bieniak, op. cit., s. 188.
Pieczęć Tomisława — zob. F. Piekosiński, op. cit., nr 405, s. 309; herb zaś Abrahama ze Szczytna przedstawiony
został w herbarzach Gelrego i Bellenville, których partie pruskie, z grupą herbów polskich trzeba datować na lata
około 1370. Zob. S. Mikucki, Rycerstwo słowiańskie w Wapenboek Gelrego, „Studia Źródłoznawcze” t. 3, 1958,
s. 114, nr 29; A. Heymowski, Herby polskie w paryskim Armorial Bellenville, „Studia Źródłoznawcze” t. 32–33,
1990, s. 123, nr 46.
13
J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tł. J. Mrukówna, ks. 10, Warszawa 1981, s. 74–75.
14
Na podstawie J. Kurtyka, Tęczyńscy studium dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997,
s. 66–93.
15
J. Łojko, Fryz heraldyczny z kaplicy klasztornej św. Jakuba w Lądzie nad Wartą, „Studia Źródłoznawcze”, t. 22,
1977, s. 125–150.
12
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3–4. Fryz herbowy sprzed 1369 r. w oratorium św. Jakuba Apostoła
w dawnym klasztorze Cystersów w Lądzie nad Wartą

Ale niewątpliwie była to manifestacja jakichś doniosłych idei — fryz jest dojrzałym świadectwem
funkcjonowania heraldyki jako komunikatywnego języka. Jego przesłanie musiało być czytelne
i zrozumiałe dla współczesnych. Tymczasem na 22 herby wymalowane z dużym — trzeba podkreślić — wyczuciem sztuki heraldycznej przeszło połowa to znaki nierozpoznane, niekiedy nazywane
„obcymi” lub „nieznanymi heraldyce polskiej”16. To określenie bardzo fałszywe — fakt, że herby te
nie dają się dziś identyfikować współczesnym badaczom, nie może w żadnym razie oznaczać, że nie
były znane heraldyce polskiej około 1369 r. Negowalibyśmy tym sposobem wartość konkretnego
i bardzo atrakcyjnego źródła ikonograficznego wczesnej jeszcze heraldyki polskiej.
Bardziej prawdopodobne jest, iż fryz lędzki upamiętnia dobroczyńców opactwa. Ich imiona
wymieniają nekrologi klasztoru, ale w większości nie udało się ich zidentyfikować ani ustalić ich
herbów. To ich znaki wymalowano chyba w oratorium św. Jakuba: szybko — na suchym tynku,
farbami klejowymi, podczas gdy reszta malowideł powstała w pracochłonnej technice al fresco.
Ten swoisty pośpiech zdaje się świadczyć, że fryz mógł powstać na konkretną okazję — może na
konsekrację kaplicy lub dla jej upamiętnienia17. Fryz lędzki powstał przed śmiercią Wierzbięty
16

Tak np. T. Jurek, Krąg rodzinny starosty wielkopolskiego Wierzbięty (1352 — 1369), czyli początki rodu Niesobiów,
„Genealogia”, t. I, 1990, 39.
17
P. Mrozowski, Wątki polityczne i dworskie w programie malowideł ściennych w oratorium św. Jakuba Apostoła
w klasztorze cysterskim w Lądzie, [w:] Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie — nowe
odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2015, s. 105.
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w 1369 r. i jest świetnym przykładem dojrzałej sztuki heraldycznej — herby są czytelne, pełnią
znakomicie swoją funkcję znaku rozpoznawczo-bojowego. Przekonują też, że heraldyka służyła
wówczas nie tylko ustalaniu genealogii, ale w znacznej mierze także indywidualizacji rycerza na
polu walki, na turnieju, czy w poczcie wielkiego pana. Ten aspekt funkcjonowania herbów jest
w Lądzie tym bardziej czytelny, że nawet herby rozpoznane tam jako „rodowe” występują w rozmaitych odmianach barwnych. Z czasem, już w ciągu XV w., ten sposób indywidualizacji znaku
stracił na znaczeniu — herby te wyszły z użycia i uległy zapomnieniu.
O funkcjonowaniu herbów w Polsce w mniejszych strukturach społecznych — głównie rodzinnych, ale też indywidualnie — świadczą też licznie inne zabytki, w tym także pieczęcie.
Warto podkreślić, że na 146 herbów rycerskich zestawionych na pieczęciach przez Franciszka
Piekosińskiego dla ziem Królestwa Polskiego aż 28 to herby nierozpoznane, a więc takie, które
nie zakorzeniły się później w heraldyce rodowej18. Wiele takich herbów, które porzucono w XV
i XVI w. zestawił Józef Szymański w swoim Herbarzu średniowiecznego rycerstwa19. Można by tu
dorzucić inne jeszcze przykłady — z nagrobków, które jako znaki trwania pamięci pośmiertnej
świadczą dobitnie, że herby takie traktowano jako pełnowartościowy przekaz wizualny genealogii
nieboszczyka.
Trzy klucze w roztrój babki macierzystej Ambrożego Pampowskiego na jego płycie nagrobnej
w Środzie Wielkopolskiej z początku XVI w. stanowią dobry przykład herbu odpowiadającego
wymogom znaku rozpoznawczo-bo- jowego; nie znamy wszakże rodziny, do której należał20. Podobnie w Poniecu — płyta nagrobna, która daje się datować na koniec XV w., z zatartym niestety
napisem, przynosi wyobrażenie na tarczy dwóch trąbek myśliwskich21. Kogo upamiętniała — nie
wiadomo. Herb na płycie kanonika Leonarda z Oleśnicy w Tumie pod Łęczycą z około 1514 r.
— pas i trzy kamienie (il. 5) — stanowi zapewne kolejne świadectwo funkcjonowania heraldyki
na użytek struktur rodzinnych22.
Bardzo ciekawych przykładów heraldycznych sprzed połowy XV w. dostarczają też kafle piecowe z wielkopolskich wykopalisk w Gnieźnie, Jarocinie i z Jankowa Dolnego23. Nie są to w większości dzieła wyrafinowanej sztuki heraldycznej; przeciwnie — to heraldyka ze szlacheckiego partykularza, dostępna w siedzibach, które nie spełniały wymogów wielkopańskiej reprezentacji. Piece
takie stanowiły nierzadko jedyne luksusowe i ozdobne „sprzęty” w tego rodzaju domostwach.
Świadczą też dobitnie o bardzo mocnym przywiązaniu ich mieszkańców do znaków, w których
wyrażała się ich tożsamość — własna, rodzinna, czy rodowa. Nie udało się ustalić żadnych kluczy
programowych pozwalających odczytać jakieś konkretny sens i przesłanie tego rodzaju zespołów
herbowych. Ale ich oglądanie sprawiało niewątpliwie przyjemność tym, którzy montowali takie
piece w swoich siedzibach; radość odnajdywania w herbach przedstawień, z którymi mogli się
utożsamić.
18

Wyliczenie na podstawie korpusowego opracowania Franciszka Piekosińskiego (F. Piekosiński, op. cit., s. 50–
72, 177–205, 286–328). Ale oczywiście nie obejmuje ono wszystkich pieczęci średniowiecznych rycerstwa polskiego, których korpusowa edycja od lat jest ważnym postulatem badawczym.
19
Badacz ten zestawił blisko 120 herbów uznanych za zaginione. J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa
polskiego, Warszawa 1993.
20
P. Mrozowski, Polskie nagrobki, op. cit., nr I 116, s. 230–231.
21
Ibidem, nr I 92, s. 215.
22
Ibidem, nr I 120, s. 233.
23
Rzeczowe, choć ogólne omówienie kafli z wykopalisk wielkopolskich T. Janiak, Kafle gotyckie z Wielkopolski,
[w:] Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy — podobieństwa — różnice, red. M. Dąbrowska, H. Karwowska, Białystok 2007, s. 17–35. Z całą pewnością kafle wielkopolskie zasługują na odrębną monografię jako jedno
z ważnych źródeł do historii heraldyki w Polsce.
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5. Herb kanonika Leonarda z Oleśnicy na jego płycie nagrobnej
z ok. 1515 r. w Tumie pod Łęczycą

Otóż na kaflach tych, obok paru dziesiątków herbów rodowych, daje się odnaleźć blisko dwadzieścia niezidentyfikowanych, jak trzy liście ostrokrzewia (?) w rosochę z Jankowa Dolnego
(il. 6), czy półksiężyc z trzema gwiazdami z Gniezna, wreszcie — rzadka w Polsce figura zaszczytna: tarcza czwórdzielna w krzyż z polami o zróżnicowanych barwach, znana z Jankowa i Gniezna.
Jak było wspomniane — nie są to przykłady dojrzałej estetycznie sztuki heraldycznej. Przeciwnie
— ich formy są niekiedy bardzo uproszczone. Ale spełniają wymogi rozpoznawalności — można
zatem sądzić, że źródłem tych przedstawień były herby, które funkcjonowały w obyczaju rycerskim jako znaki służące indywidualizacji.
A co z tymi wszystkim herbami polskimi, bardzo licznymi w okrzepłej już heraldyce rodowej,
które tych wymogów nie spełniały, bo różniły się między sobą mało rozpoznawalnymi szczegółami, jak Lubrza od Jastrzębca, Drogosław od Ogończyka, Czeluść od Wilczychkosów. Wydaje
się, że zostały one zaadoptowane wtórnie i masowo przez te wszystkie rodziny drobnoszlacheckie,
które nie miały swoich przedstawicieli w kręgach bardziej elitarnych — wśród tych wszystkich,
którzy mieli okazję i możliwości występować w pełnym ekwipunku ceremonialno-rycerskim,
wymagającym indywidualizacji heraldycznej. Takich rodzin, które nie miały potrzeby i możliwości posługiwania się herbami w ich pierwotnej funkcji — jako wizualizacją swej przynależności
do określonego kręgu krewniaczego rycerstwa i indywidualizacji na polu walki, było w XV w.
i później niemało. Jeszcze Bartosz Paprocki przytacza bardzo wymowny przypadek z połowy XVI
stulecia: Był Paweł Wilski [...] Ten gdy zabił sługę Stanisława Ligęzy [...] stał mu o gardło [...]
Prosił [...] że nie godzi się szlachcica za chłopa tracić. On go spytał, jeśliż też ty szlachcic? Rzekł,
że tak jest. Spytał go, któregoś herbu? Powiedział: Niewinemci jako go malują, ale gdy na wsi
na gwałt wołają, tedy go pomieniają: Półkoza, Półkoza24. Dla Wilskiego przynależność do stanu

24

B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. Turowskiego, Kraków 1858, s. 253.
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6. Kafel herbowy z Jankowa Dolnego z drugiej połowy XV w.

szlacheckiego oznaczała konieczność posiadania herbu, ale jego pierwotna funkcja — jako wizualnego znaku rozpoznawczo-bojowego była mu całkowicie obca.
Z całą pewnością nie wszyscy przedstawiciele grup społecznych cieszących się prawem rycerskim używali w XIV w. herbów. Przynajmniej do czasu, gdy przynależność do szlachty i korzystanie z należnych tej szeroko pojmowanej grupie przywilejów stanowych nie zaczęły łączyć się
z wymogiem posiadania herbów. A to dokonało się w znacznej mierze w wyniku uruchomienia
mechanizmu ochrony tych przywilejów przez naganę szlachectwa. Statuty Kazimierza Wielkiego stanowiły tu punkt zwrotny o tyle, że przewidywały w przypadku zakwestionowania komuś
szlacheckiego pochodzenia dokonanie przed sądem wywodu potwierdzonego przez świadków —
krewniaków tego samego rodu i herbu25. Ale „genus” czy „stirps” niekoniecznie oznaczał w drugiej połowie XIV „ród” w znaczeniu rodu heraldycznego. To wówczas, chyba jeszcze w końcu
XIV, a na pewno w I połowie XV w. zaczęto w kręgach drobnoszlacheckich masowo przyjmować
znane sobie znaki. Wynikało to nie z potrzeby indywidualizacji, ale wręcz odwrotnie — uniformizacji, znalezienia się przez przyjęcie wspólnego herbu w grupie dającej poczucie wspólnoty
i zabezpieczenia statusu społecznego. Herby takie nie musiały znacząco różnić się wizualnie wedle
tych zasad, które zadecydowały jeszcze w XIII i XIV w. o uformowaniu się podstawowych zasad
sztuki heraldycznej. Gdy ustaliła się definitywnie rodowa struktura i ustrój heraldyki polskiej,
również ci, którzy posługiwali się herbami indywidualnymi i rodzinnymi, chętnie — zdaje się
— przejmowali w XV w. znaki bardziej rozpowszechnione. Obecność w większej grupie „pseudo-krewniaczej” dawała poczucie bezpieczeństwa społecznego. Jaki więc przekaz niosą formy znaków heraldycznych w Polsce XIV i XV w.? Pokazują bardziej skomplikowany obraz początków
heraldyki polskiej — wcale niezdominowanej przez struktury rodowe.
25

Zagadnienie to od czasu monografii W. Semkowicza (Nagana i oczyszczenie szlachectwa, Lwów 1899) zyskało obfitą literaturę, dalekie jest wszakże od odsłonięcia wszystkich mechanizmów procesowych, a związane z nim źródła
— od pełnej eksploracji, o czym na Kongresie przekonało wystąpienie Jana Wroniszewskiego, s. 97 w tym tomie.
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Herb miejski w Polsce w XV–XVIII w.
w świetle przywilejów królewskich
Zagadnienie herbu miejskiego, jednego z rodzajów herbów, oraz jego cech formalnych, choć
podnoszone już w literaturze przedmiotu1, wymaga dalszej interpretacji. Próba określenia cech
tego rodzaju herbu i jego odmienności w stosunku do herbu rycerskiego była podnoszona w odniesieniu do źródeł sfragistycznych. Zastosowanie kryterium formalnego, związanego z budową
herbu, obecności na pieczęci godła i tarczy herbowej2, nie rozwiązuje dostatecznie tego zagadnienia. Już tylko analogiczna obserwacja herbu rodowego na pieczęciach rycerskich wskazuje na
istnienie podobnego zjawiska, czyli możliwości obywania się herbu bez tarczy. Nadal potrzebne
jest stawianie pytania: czy miasta polskie miały herby, a jeśli tak, na ile były one zgodne z ogólnymi prawidłami heraldyki?
W odpowiedzi na to pytanie ważne jest odwołanie się do źródeł pisanych. Mamy w tym
względzie możliwość oparcia się na sporadycznych i rozproszonych zapiskach wytworzonych
przez kancelarie miejskie — obecnie z uwagi na stan ich opracowania niemożliwe do szerszego
uwzględnienia3, źródła o charakterze historiograficznym, jak herbarze B. Paprockiego4 — lecz
stereotypowe i niewnoszące wiarygodnych informacji, a także źródła wytworzone przez kancelarię królewską w postaci dokumentów królewskich5, będących zarazem źródłami prawa miejskie1

J. Szymański, W sprawie genezy polskich herbów miejskich, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 6, pod
red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1994, s. 169–179; W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999, s. 15–30; M. Adamczewski,
Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 231–283, 476–488; H. Seroka, Herby
miast małopolskich, Warszawa 2002, s. 35–90.
2
Zwłaszcza J. Szymański, loc. cit.
3
Przykładem poszerzania tradycyjnego warsztatu badawczego heraldyki miejskiej, odwołującego się do pieczęci,
o nowe źródła obrazowe pochodzące z ksiąg miejskich może być praca Z. Piecha, Herb miasta Kazimierza pod Krakowem, [w:] Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75.
rocznicę urodzin, pod red. Z. Piecha, Kraków 2008, s. 813–861 (np. il. III–IX); na możliwości tkwiące w zapiskach
okazjonalnych, na przykładzie ksiąg rachunkowych Lublina, wskazuje praca H. Seroki, Herby..., s. 72–81.
4
Partie poświęcone herbom miast: B. Paprocki, Gniazdo cnoty, Kraków 1578; idem, Herby rycerstwa polskiego,
Kraków 1584.
5
Na herby nadane w dokumentach monarszych zwracał uwagę, podając wykaz miast z nadaniami herbów,
M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 22–24. Dalsze uwagi o herbach z przywilejów królewskich, z przywołaniem ich formuł, przyniosły prace H. Seroki, O nadaniach herbów miejskich w Polsce przedrozbio-
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go, z zawartymi w nich formułami określającymi miejską pieczęć i herb. Przywileje królewskie dla
miast kształtowały także świadomość heraldyczną miast. Źródła te przez cztery stulecia określały
prawnoustrojową oraz formalnoheraldyczną istotę herbu miejskiego.
W Polsce nie doszło do wykształcenia i przyjęcia się odrębnego typu dokumentu w postaci tzw. przywileju herbowego, czyli dokumentu, którego dyspozycja dotyczy nadania, potwierdzenia lub zmiany herbu. W. Strzyżewski proponuje określanie przywilejów z nadaniem herbu
miejskiego „dokumentami herbowymi” lub „nadaniem herbowym”6. W zasadzie jedynie dwa
przywileje są naszymi odpowiednikami znanych skądinąd przywilejów herbowych. Są nimi: przywilej Zygmunta I dla Kamieńca Podolskiego z 1514 r. oraz przywilej określony jako „list”, Anny
Jagiellonki, wystawiony przez nią jako królową Polski, następnie potwierdzany przez kolejnych
władców, dla miasta Kleszczele w województwie podlaskim z 1581 r. Odpowiednikiem polskim
przywilejów herbowych królewskich jest formuła nadania pieczęci i herbu miasta, spotykana
w następujących dokumentach dla miast: 1) przywileje lokacyjne, 2) przywileje nadania prawa
magdeburskiego, 3) przywileje potwierdzenia prawa magdeburskiego, 4) przywileje odnowienia
prawa miejskiego.
Terminologię przywilejów królewskich, głównie na podstawie tytułów wpisów dokumentów
do ksiąg wpisów kancelarii królewskiej z nadaniem lub potwierdzeniem pieczęci i herbu miejskiego przedstawia poniższe zestawienie:
1) Przywilej lokacyjny określany był jako: privilegium oppidi, privilegium fundationis oppidi, privilegium super oppidum, fundatio oppidi, locatio oppidi, fundatio seu locatio oppidi, fundatio de
vill novi oppidi; erectio oppidi; fundacja miasta; lokacja miasta, przywilej lokacji miasta, przywilej założenia miasteczka, fundacja miasta z prawem magdeburskim, diploma oddzielną lokację
miasta stwierdzające.
2) Przywileje z nadaniem prawa magdeburskiego poprzedzano określeniami: ius theutonicum oppido (ad oppidum); ius magdeburgense oppido; przywilej miastu na prawo magdeburskie, prawo
magdeburskie miastu, prawo teutońskie albo magdeburskie miastu, nadanie prawa magdeburskiego miasteczkowi.
3) Dokumenty królewskie z potwierdzeniem prawa magdeburskiego pisarze kancelarii określali
jako: confirmatio litterarum, confirmatio iurium, confirmatio iurium et privilegiorum oppido,
aprobatio erectionis oppidi, confirmatio antique locationis oppidi, nadanie nowego prawa miasteczkowi, przywilej odnawiający prawo magdeburskie miastu.
4) Odnowienie prawa miejskiego, odnowienie przywilejów i praw określane były jako: renovatio privilegiorum oppidi; diploma prawa i przywileje odnawiające, potwierdzenie przywilejów,
diploma potwierdzające i odnawiające prawa i przywileje miasta, diploma odnawiające lokację
miasta.
W chronologii przywilejów królewskich uwagę zwraca w zasadzie ich brak w XV w. Z tego
wieku znany jest jedynie przywilej dla Gdańska z 1457 r., w którym przedmiotem monarszego
nadania jest nie herb lub pieczęć, lecz dodanie do dotychczasowej pieczęci miasta korony królewskiej wraz z prawem do odciskania jej w czerwonym wosku. A zatem po przywileju Władysława
II Jagiełły z 1395 r. z nadaniem herbu miejskiego dla Kołomyi do ponowienia nadań miastom ich
pieczęci i herbów mocą przywileju upłynie ponad sto lat. Nadania oraz potwierdzenia herbów już
rowej, [w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce, pod red. P. Dymmela, Lublin 1995, s. 151–165; M. Adamczewskiego,
Heraldyka miast..., (aneks I); H. Seroki, Herby..., (aneks), a także odrębny rozdział w pracy poświęcony analizie
herbów nadanych miastom Polski zachodniej przez cesarzy, władców Czech, państw niemieckich i Prus; W. Strzyżewskiego, Treści symboliczne..., s. 31–50.
6
W. Strzyżewski, Treści symboliczne..., s. 41–42.
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używanych ponownie pojawiają się za panowania Zygmunta I, a za okres ich upowszechniania się
należy uznać I poł. XVII w. oraz II poł. XVIII w. Szczególną uwagę zwraca podjęcie szerszej akcji
zatwierdzania miejskich herbów w związku z weryfikacją i potwierdzaniem prawa miejskiego
z ostatnich lat Polski przedrozbiorowej.
Chronologia nadań pieczęci i herbów miejskich w Polsce wskazuje na stosunkowo małą ich
liczbę w XV–XVI w., znaczniejsza jest dopiero w XVII–XVIII w. Upowszechnienie się nadań
herbów miejskich przypada na okres panowania władców z dynastii Wazów, z którego znane są
przynajmniej 44 dokumenty określające miejskie pieczęcie i herby. Wyróżnia się także panowanie Stanisława Augusta, który zatwierdził i nadał przynajmniej 34 herby miast Polski, zwłaszcza
w ostatnich latach swego panowania.
Na brak nadań herbów miejskich w przywilejach w XV w., poza określeniem herbu Gdańska
przez Kazimierza IV Jagiellończyka, i pojawienie się ich dopiero w XVI w. niewątpliwie miała
wpływ ogólna pozycja ekonomiczna i społeczna miast oraz mieszczaństwa w państwie, a także słabe jeszcze upowszechnianie się nadań w przywilejach królewskich herbów rycerskich. Przyczynę
opóźnienia nadań herbów należy także wiązać z prawem miejskim, prawną pozycją pieczęci miejskiej oraz pojęciem „pieczęci autentycznej”. W późnym średniowieczu, kiedy wyrażeniem pozycji
pieczęci autentycznej w Polsce wydaje się być czerwony kolor wosku, także polskie miasta dążyły
do posiadania prawa do odciskania swych pieczęci w czerwonym wosku. W XV w. to przywilej
na wosk czerwony, a nie nadanie herbu, był przedmiotem dążeń miast jako symbolu ich pozycji.
Za przykład dążeń do posiadania pieczęci autentycznej można uznać odosobniony przypadek
gotyckiej wielkiej pieczęć Przemyśla z określeniem sigillum autenticum w legendzie7. Dodajmy, że
dopiero w XVII w. Przemyśl użył do odciskania tej pieczęci czerwonego wosku8.
Pierwszym miastem, które otrzymało nadanie prawa do czerwonego wosku mocą przywileju
królewskiego był Poznań. Na odwrotnej stronie dokumentu z 5 marca 1440 r. króla Władysława III Warneńczyka dla miasta Poznania widnieje określenie dokumentu: „Privilegium super ceram rubeam Wladislai 3 regis”. Na mocy przywileju rada miejska uzyskała prawo do pieczętowania
przywilejów, listów i innych dokumentów czerwonym woskiem (in sigillacione privilegialium et
missilium aut aliarum quarumcumque literarum cera rubea uti et sigillare)9. Poznań nie był jednak
pierwszym miastem w Królestwie Polskim używającym czerwonego wosku. We wspomnianym
dokumencie Władysława III Warneńczyka uwagę zwraca uzasadnienie poczynionego nadania.
Poznań otrzymał bowiem prawo do pieczęci w czerwonym wosku tak jak inne główne wielkie
miasta Królestwa (quemadmodum alie capitales seu maiores Regni nostri civitates – –). Zapis ten
rodzi pytanie, czy rzeczywiście w 1440 r. inne główne miasta Polski używały już czerwonego
wosku? Jeśli odwołamy się do rzeczywistości np. Śląska i Czech lub Węgier, stwierdzimy, że tam
od 1373 r. miasta otrzymywały przywileje na prawo do czerwonego wosku (Iława w 1373 r.10).
W 1433 r. monarsze zezwolenie na wyróżnienie czerwoną barwą pieczęci uzyskał Wrocław11, rok
później Zgorzelec, a przez cały XV w. prawo takie nabyły liczne, duże i mniejsze miasta Czech
7

M. Gumowski, Najstarsze pieczecie miast polskich z XIII i XIV w., Toruń 1960, s. 181 (Sigillu(m) a[u]tenticum
civitatis de Premissel).
8
J. Krochmal, Pieczęcie i herb miasta Przemyśla, Przemyśl 1997, s. 84.
9
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 10, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, Poznań 1993, nr 1505. Edycja na podstawie oryginału z Archiwum Państwowego w Poznaniu, Akta miasta Poznania, D 6 — z podaniem informacji
o wcześniejszej edycji regestu z błędną datą dzienną 14 marca (por. KDW, t. 5, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908,
nr 656).
10
M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960, s. 138.
11
Ibidem, s. 135 (informacja o czerwonym wosku pieczęci trzech miast: Poznania, Gdańska i Torunia).
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i Węgier12. Brak informacji o wcześniejszych od poznańskiego polskich przywilejach z nadaniem
prawa do pieczęci miejskiej w czerwonym wosku zmusza do obserwacji odcisków ówczesnych
pieczęci miejskich. Zadanie to niełatwe, gdyż literatura przedmiotu na ogół nie przywiązywała
wagi do kwestii materiału pieczętnego. Źródłem wspomagającym weryfikację opinii z przywileju
dla Poznania z 1440 r. o czerwonym wosku używanym przez inne miasta Polski jest krzyżacki egzemplarz pokoju polsko-krzyżackiego mełneńskiego z 1422 r. z przywieszonymi do niego
stu dwudziestoma pieczęciami. Większość pieczęci dokumentu strony polsko-litewskiej została
opieczętowana pieczęciami w wosku zielonym. Wśród dwudziestu pieczęci odciśniętych w czerwonym wosku znajdowało się sześć pieczęci arcybiskupów i biskupów polskich oraz trzynaście
pieczęci litewskich13. Gwarantami pokoju mełneńskiego było dwanaście miast, niemal wyłącznie
stołecznych województw i ziem Królestwa Polskiego i Mazowsza. Znalazły się tu pieczęcie należące do Krakowa, Poznania, Brześcia Kujawskiego, Lwowa, Lublina, Łęczycy, Sandomierza,
Gniezna, Inowrocławia, Warszawy i Płocka. Dwunasta pieczęć, po której pozostał jedynie pasek
pergaminowy, najpewniej należała do Kalisza. Dziesięć zachowanych pieczęci miast wyciśnięto
w wosku zielonym, a jedynie pieczęć Krakowa widnieje na wosku czerwonym14. Na podstawie
pieczęci przywieszonych do pokoju mełneńskiego można przyjąć, że w 1422 r. jedynym miastem
Polski uprawnionym do czerwonego wosku był Kraków. Wniosek ten wydają się potwierdzać
inne odciski krakowskich pieczęci, pochodzące z lat 1425, 1430 i 1466, wyciśnięte w wosku
czerwonym, podczas gdy przed 1422 r. były sprawione w wosku zielonym15. Najogólniej można wskazać, że prawo do czerwonego wosku uzyskał Kraków w czasie panowania Władysława
Jagiełły. Zatem chronologię początków czerwonego wosku pieczęci miast polskich wydaje się
wyznaczać dokument pokoju mełneńskiego.
Próbę dalszego uściślenia wprowadzenia do kancelarii Krakowa czerwonego wosku można
podjąć na podstawie odcisków z innych tłoków pieczętnych. Po pierwsze stwierdzimy, że w czerwonym wosku była wyciskana nie tylko pieczęć wielka, ale także druga pieczęć należąca do rady
miejskiej, pieczęć mniejsza (sigillum minus) z wyobrażeniem św. Wacława, jeszcze w 1417 r. odciśnięta w wosku naturalnym, a w II poł. XV w. była już odciskana wosku czerwonym16. Stan
ten zgodny jest z postanowieniem dokumentu z 1440 r. dla Poznania, w którym prawo do
12

W. Strzyżewski, Treści symboliczne..., s. 42; V. Rábik, Výsady miest a mestečiek o používani farby pečatného vosku,
[w:] Erbové listiny. Venovane prof. Jozefovi Novákovi, Bratislava 2006, s. 95–120 (s. 103 — wykaz dokumentów
z nadaniem czerwonego wosku dla miast słowackich od XV do XVIII w.).
13
Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 r., wyd. P. Nowak, P. Pokora, Poznań 2004,
s. 15 n. Przy dokumencie pokoju mełneńskiego wyróżniają się pieczęcie Władysława Jagiełły, wielkiego księcia Witolda oraz książąt mazowieckich Janusza I i Siemowita IV. Dwie pierwsze pieczęcie, majestatyczne, są wyciśnięte
w wosku naturalnym na jedwabnych sznurach, pieczęcie książąt mazowieckich, również przywieszone do dokumentu na jedwabnych sznurach, są jednak wyciśnięte w wosku czerwonym. Trzy pieczęcie mają sznurki w kolorze
biało-czerwono-niebieskim, tylko pieczęć królewska ma sznurek dwubarwny biało-czerwony. Ze strony polskiej
przy dokumencie przywieszono 6 pieczęci arcybiskupów i biskupów, wyciśniętych w wosku czerwonym i zawieszonych na paskach pergaminowych. Ze strony litewskiej przywieszono na pergaminowych paskach 13 pieczęci
w czerwonym wosku (bpa wileńskiego oraz dwunastu kniaziów litewskich), pozostałe w wosku zielonym.
14
Dokumenty strony polsko-litewskiej..., s. 91.
15
Na okoliczność nabycia prawa do czerwonego wosku przez Kraków pewne światło powinny rzucać same odciski
pieczęci. Niestety, znane są nieliczne odciski pieczęci wielkiej Krakowa. Oprócz pokoju mełneńskiego z 1422 r.
z interesującego nas okresu, tj. sprzed oraz po dacie 1422, pieczęć wielką Krakowa znajdujemy np. przy dokumentach z lat: 1343, 1387, 1425, 1430 i 1466. Pieczęcie z 1343 r. i 1387 r. wyciśnięto w wosku naturalnym, natomiast
pieczęcie po 1422 r. były odciskane w wosku czerwonym. Por. M. Friedberg, Herb miasta Krakowa, Kraków 1936,
s. 10.
16
Por. M. Friedberg, op. cit., s. 12.
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wyciskania pieczęci w uprzywilejowanym wosku nadano radzie miejskiej, zatem wszelkich pieczęci pozostających w dyspozycji rady. Jednak praktyka używania czerwonego wosku z czasem
była rozciągana i na inne pieczecie miejskie, w tym ławnicze, jak w Krakowie17.
Można też zwrócić uwagę na pieczęcie innych kancelarii w Krakowie: biskupów krakowskich, Akademii Krakowskiej i kapituły. Jeśli chodzi o pieczęcie biskupów krakowskich, wydaje
się, że pierwszym biskupem, który odciskał swoją pieczęć w czerwonym wosku był Bodzanta
(1364 r.18), po nim m.in. Florian z Mokrska, Zawisza z Kurozwęk. Dodajmy, że chronologia
czerwonego wosku wielkiej pieczęci biskupów krakowskich jest zgodna z czerwonym woskiem
i pieczęciami innych biskupów. Arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik użył
czerwonego wosku w 1349 r., a bp poznański Dobrogost w 1389 r.19 Kapituła krakowska
z kolei w XIV i XV w. używała wosku naturalnego i zielonego, choć czerwony kolor wosku
będziemy spotykać na pieczęciach kanoników krakowskich od lat 20. XV w. (Jan Elgot —
1423 r., Stanisław ze Skarbimierza — 1427). Czerwonego wosku używał także Uniwersytet
Jagielloński, o czym świadczą jego pieczęcie, w tym najstarsza pieczęć, znana z odcisków z lat
1420–1510 r.20 Sąd wyższy prawa niemieckiego ustanowiony przez Kazimierza Wielkiego używał wosku zielonego i naturalnego21.
O ile w 1422 r. tylko Kraków przywiesił pieczęć w czerwonym wosku, przy traktacie toruńskim z 1466 r. już trzy miasta używały czerwonego wosku: Kraków oraz Poznań i Gdańsk.
Zwraca uwagę mniejsza liczba miast polskich — gwarantów pokoju, poza Toruniem jako gospodarzem miejsca zawarcia pokoju, trzech miast dysponujących prawem do czerwonego wosku,
także Elbląga i Lwowa (pieczęć niezachowana)22.
Po Krakowie i Poznaniu trzecim miastem z prawem do czerwonego wosku nadanym mocą
przywileju był Gdańsk. Otrzymał je za zasługi w wojnie z Zakonem w 1457 r. od Kazimierza
IV Jagiellończyka, który określił wówczas miastu jego uprawnienia handlowe, do dotychczasowej pieczęci miejskiej dodał koronę (in superiori parte sigilli coronam auream) oraz nadał prawo do czerwonego wosku (in sigillo suo cera rubri coloris in expediendis negotiis suis, epistolis ac
privilegiis)23.
Czwartym miastem, a trzecim obdarzonym przywilejem na wosk czerwony był Toruń, który
otrzymał go w obszernym przywileju w 1506 r. od króla Aleksandra Jagiellończyka24. Miasto
otrzymało spóźnione wyróżnienie za zasługi w wojnie w Krzyżakami. Według ciekawego i nietypowego formularza dokumentu dla miasta król zabierał Toruniowi i jego rajcom używany dotąd
do odciskania pieczęci kolor etiopski albo czarny i darował kolor czerwony, który jako najznakomitszy miał być używany nie tylko na pieczęciach, ale także na znakach, napisach, obrazach,

17

A. Chmiel, Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, opr. Z. Piech, Kraków 1997, s. 26–27.
Archiwum Kapituły Krakowskiej, perg. 156; F. Piekosiński, Pieczecie polskie wieków średnich, fig. 283.
19
KDW, nr 1230, 1234, 1697.
20
AGAD, dok. perg. 3111 (pieczęć w wosku czerwonym z 1426 r.). A. Chmiel, Pieczęcie..., s. 12, 42–44.
21
F. Piekosiński, Pieczęcie..., nr 466 (1358).
22
M. Grzegorz, Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego z 1466 r., Toruń 1970,
s. 124–126.
23
Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Litvaniae [...], t. 4, Wilno 1764, s. 160, nr 118; B. Możejko, Przywileje Kazimierza Jagiellończyka z 1457 r. dla Gdańska a zmiany wizerunku miasta, [w:] Okręt Kościoła z gdańskiego Dworu Artusa. Materiały z sesji zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska dnia
25 maja 2007 roku w 550. rocznicę nadania Miastu honorowego przywileju przez króla Kazimierza Jagiellończyka,
red. E. Śledź, Gdańsk 2008, s. 11–34.
24
M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, op. cit., s. 138.
18
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chorągwiach i na innych widocznych przedmiotach, na których okazywana jest godność miasta
i urzędu radzieckiego25.
Czwarty przywilej królewski z nadaniem prawa do czerwonego wosku na pieczęć miejską,
wraz z potwierdzeniem używanego herbu, otrzymał Lwów w 1526 r.26 W przypadku Lwowa nie
tyle zasługi miasta, ile jego znaczenie, zwłaszcza jako ważnego ośrodka handlu międzynarodowego, legły u przyczyn udzielonego wyróżnienia27.
W II poł. XVIII w. są spotykane przywileje królewskie z nadaniem herbu zawierające również
zezwolenie do odciskania pieczęci miejskiej na czerwonym opłatku. Przywileje takie otrzymały
wspomniany poniżej Korosteszew (1779 r.) oraz Śmiła w woj. kijowskim (1773 r.), Józefgród
w woj. bracławskim (1776)28. O tym, że uprawnienia do czerwonego wosku mogły być wykorzystywane w praktyce, świadczą odciski pieczęci miejskich Sandomierza z XVI–XVIII w., odciskane
przez papier (papierowo-opłatkowe) z podłożonym opłatkiem w kolorze czerwonym. W XVI w.
kancelaria miejska Sandomierza praktykowała również nakładanie zewnętrznej warstwy czerwonego wosku do odcisków papierowo-woskowych (il. 2). Sandomierz, który także odciskał swoje
pieczęcie w czerwonym wosku (il. 1), prawo to uzyskał zapewne jeszcze w I poł. XV w., jednak
podobnie jak Kraków prawdopodobnie nie otrzymał go mocą przywileju29.
Od połowy XVI w. coraz częściej pieczęcie miast były odciskane w czerwonym wosku, wydaje
się, że bez nadań tego prawa i zezwoleń. Zaczęły go używać najpierw duże miasta królewskie, następnie także mniejsze, np. Skawina, oraz miasta nienależące do króla, jak będący własnością benedyktynów z Tyńca Opatowiec (1608 r.)30. Ostatnim może miastem polskim, które otrzymało
prawo do czerwonego wosku w przywileju królewskim było Wejherowo — Jan Kazimierz nadał
miastu herb oraz wosk czerwony (cera rubra) na pieczęć miejską w 1650 r.31
Oprócz nadań dla miast Korony prawo do pieczęci w czerwonym wosku otrzymywały również
miasta litewskie. Ich chronologia jest późniejsza. Wilno otrzymało nadanie czerwonego wosku
15 VI 1568 r. Zygmunt II August nadał wójtowi, burmistrzom, rajcom, ławnikom i pisarzom
miejskim szlachectwo, a miastu — zwyczajem przedniejszych miast Królestwa Polskiego (more
primarum in Regno Poloniae civitatum) — prawo do czerwonego wosku. Drugim miastem Wielkiego Księstwa Litewskiego z przywilejem na wosk czerwony były Kiejdany, które otrzymały je
w 1648 r. dzięki Januszowi Radziwiłłowi od Władysława IV. W przywileju tym znalazło się także
nadanie nowego herbu miasta. Mohylów otrzymał nadanie czerwonego wosku od Jana Kazimierza 9 VI 1661 r. za zasługi mieszczan w przepędzeniu załogi moskiewskiej okupującej miasto. To
nadanie z prawem do czerwonego wosku zostało połączone ze zmianą herbu32.
Przywileje dla miast z nadaniami i potwierdzeniami herbów miejskich pozwalają na określenie ich odrębności gatunkowej w stosunku do herbów rycerskich. Przez trzy stulecia kancelaria
królewska starała się wyrazić istotę herbów miejskich, właściwie dobierając określenia łacińskie
i polskie. Według częstotliwości występowania w przywilejach terminy te można przedstawić
25

Zob. http://www.turystyka.torun.pl/art/517/przywilej-czerwonego-koloru.html. Tłum. dok. J. Apel, J. Wroniszewski. Według J. Wroniszewskiego, któremu dziękuję za to spostrzeżenie, dokument dla Torunia nawiązuje do
formularza ówczesnych przywilejów nobilitacyjnych.
26
K. Sochaniewicz, Herb miasta Lwowa, Lwów 1933, s. 25, 63.
27
J. Szymański, loc. cit.
28
KK, ks. 51, cz. 2, s. 47; ks. 56, cz. 2, s. 71.
29
Por. drukowany referat H. Seroka, Herby miasta królewskiego Sandomierza, Sandomierz 2016, s. 13, 17.
30
H. Seroka, Herby..., s. 265, AGAD, dok. perg. 3124.
31
MK, ks. 192, k. 220.
32
E. Rimša, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2007, s. 967, 455, 676.
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w następującej kolejności: znak zaś albo pieczęć, insignum (publicum insignum) pro obsignandis
litteris et actionibus, stemma, sigillum, pieczęć miejska, insignum seu sigillum, herb do pieczętowania, herb miejski na pieczęć, signum seu sigillum, insignum, insignum seu stemma, stemma seu
insignum, pieczęć albo herb, insignum atque sigillum, arma. Z punktu widzenia stanu współczesnej
heraldyki można wskazać zwłaszcza dwa spośród wymienionych pojęć, dobrze charakteryzujące
herb miejski jako znak heraldyczny służący do umieszczenia na pieczęci miejskiej, „znak albo
pieczęć” oraz „insignium seu sigillum”. To drugie określenie zasługuje na uwagę przez możliwość
porównania herbów miejskich, znaków o genezie kancelaryjnej, z herbami wywodzącymi się od
znaków bojowo-rozpoznawczych. Określenie „insignum seu sigillum” trafnie oddawało odmienność istoty miejskiego herbu w stosunku do herbów rycerstwa wywodzących się ze znaków bojowych, określonych także jako „insignia seu clenodia”. Odmienność herbu miejskiego przejawiała
się w nieprzestrzeganiu reguł heraldycznych, obywaniu się bez określania jego barw oraz tarczy.
Jednocześnie pod wpływem przyjmowania na herby miejskie herbów rodowych oraz w jakiejś
mierze pod wpływem herbu królewskiego jeszcze w okresie staropolskim pojawił się też nurt
heraldyki miejskiej z pełniejszą recepcją reguł heraldycznych.
Opisy herbów pieczęci, w których są wymienione barwy herbu i pieczęci, występują jedynie
w około co czwartym przywileju. I w tych jednak przypadkach dokument nie poświęca większej
uwagi kwestii barw. Największą wagę przywiązywano do barwy pola, określanego jako campus
oraz pole. Termin tarcza (scutum) występuje sporadycznie, odnosząc się do herbu rodowego jako
elementu herbu miejskiego, jak w przywileju Zygmunta III Wazy z 1588 r. dla Szarogródka:
„damus insuper eidem oppido ac eius magistratibus et communitati insigne divi Floriani cum tribus
a dextra parte hastis in scuto positis et in manu leva vasculo cum aqua – –”33.
O barwach herbów miejskich nadanych w przywilejach można sformułować dwa wnioski uogólniające: 1) tylko w około co czwartym przywileju barwy określone były w tekście
dokumentów, tj. w opisach herbów, często jednak opis poprzestawał na wymienieniu pola
herbu, 2) ponadto około jedna czwarta dokumentów mogła mieć określone barwy w warstwie
obrazowej dokumentów, tj. w wizerunkach pieczęci i herbu, które zgodnie z zapowiedzią dokumentu miały być takie, „jakie dały się widzieć odmalowane”. W sumie więc połowa przywilejów w ogóle pomijała kwestię barw. Pełniejsze podporządkowanie się regułom heraldycznym
jest widoczne w nadaniach herbów już istniejących, nieczęsto natomiast w herbach nowo
utworzonych.
Niewątpliwie najprostszą drogą prowadzącą do nadania miastu pełnoprawnego herbu było
przyjęcie herbu rodowego właściciela miasta. Nadawanie herbom miejskim herbów szlacheckich
jest charakterystyczne dla przywilejów z XVII–XVIII w. Ta droga uzyskania herbu jest swego
rodzaju analogią do nadawania herbów przez adopcję herbową, znaną w królewskich przywilejach nobilitacyjnych. Herb miasta z reguły należał do właściciela miasta i zarazem sprawcy
przywileju, niekiedy nawiązywał do wcześniejszych dziedziców miasta. Należy zauważyć pewne
opóźnienie nadań królewskich zawierających herby szlacheckie. Nie upowszechniają się te herby
w przywilejach dla miast w XVI w., w okresie największej aktywności szlachty w zakładaniu nowych miast. Można też odnotować, że w tymże XVI w. przyjmowanie herbów rodowych poprzez
adopcję herbową było natomiast często spotykane przy udzielaniu nobilitacji34. Na gruncie heraldyki miejskiej herby rodowe przyjęły się w XVI w., występując mimo to na licznych pieczęciach
33

MK, ks. 134, k. 223v-224.
Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatu w Polsce XV–XVIII w.,
wstęp, opr. i ed. B. Trelińska, Lublin 2001, s. 21–23, tab. 4.
34
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miast należących do dóbr szlacheckich35. Poprzez nadania z przywilejów królewskich od XVII w.
do heraldyki miejskiej trafiały herby rodowe rodzin szlachty średniozamożnej, a także rodzin
możnowładczych, nadawane często miastom zakładanym na terenach dawnych województw
wschodnich.
Poprzez przywileje królewskie do grona herbów miejskich przysposobione zostały: Topór —
na herb miasta Toporów w woj. ruskim (1620 r.), należącego do Aleksandra Piotra Tarły; Junosza
— na herb Bojanowa, miasta w woj. poznańskim, należącego do Stefana Bojanowskiego; Ostoja
— nadany na herb Zaborowa w woj. poznańskim (1644), miasta lokowanego przez Wojciecha
Grajewskiego; Dołęga — herb miasta Brochowa (1662) w woj. rawskim, fundowanego przez Olbrachta Adriana Lasockiego; [Starykoń]36 nadany miastu Granica (1735) w woj. sandomierskim
lokowanemu przez Karola Wielopolskiego (Myszkowskiego), (il. 5); Pogoń — jako herb Kublicza i Leliwa — herb Granowa, miast w woj. bracławskim, które otrzymały prawo magdeburskie
w 1744 r. przez Augusta Czartoryskiego; [Wieniawa] — jako herb miasta Przysucha z literami
M(miasto) P(rzysucha) i klejnotem, lecz bez hełmu (1745, Przysucha tzw. niemiecka) w woj.
sandomierskim, lokowanego przez Antoniego Czermińskiego (il. 4); [Radwan] — nadany na
herb miejski Korosteszewa w woj. kijowskim (il. 6), które otrzymało nadanie herbu w przywileju
nadania prawa magdeburskiego, wydanego dziedzicom Olizarom37.
Herb rodowy mógł też być nadany miastu w wersji zmienionej jako jego tzw. uszczerbienie.
Przywilej Władysława IV Wazy z 1637 r., wydany na prośbę Adama Olbrachta Przyjemskiego,
zawiera nadanie herbu miasta Rawicz z niedźwiedziem nawiązującym do herbu Rawicz38, podobnie jak lew nawiązujący do wielopolowego herbu Waldsteinów, herbu macierzystego Michała Granowskiego w herbie Grabowa, określonego w przywileju lokacyjnym Stanisława Augusta
z 1785 r.39
Jeszcze inny sposób nadawania herbów rodowych na pieczęcie i herby miejskie, znany także
ze średniowiecznych pieczęci miejskich, polegał na łączeniu ich z wizerunkami świętych patronów, rzadziej z innymi figurami40. Herby rodowe dopełniały główny wizerunek patrona jako
element drugoplanowy: herb Jelita w herbach miast założonych przez Jana Zamoyskiego, umieszczany obok lub u stóp św. Tomasza (1580, 1585; Zamość w ziemi chełmskiej), św. Floriana
(1588, Szarogródek w woj. podolskim) oraz Leliwa towarzysząca wizerunkowi Najświętszej Marii
Panny z Dzieciątkiem, określona jako Patrona oppidi Novogrodensis (1624, Nowogród w woj.
podolskim)41.
Drugim rodzajem herbu wpływającym na przybieranie dojrzałych cech heraldycznych już na
etapie ich określania w przywilejach władców był królewski Orzeł Biały. Jednocześnie można stwierdzić dążenie do nadawania miastom orła w wersjach odmiennych, kreowanych poprzez dodanie
35

Por. H. Seroka, Herby miast małopolskich, Warszawa 2002, s. 184–195; M. Adamczewski, Heraldyka..., s. 156–
191.
36
W nawiasach kwadratowych są podane nazwy herbów pochodzące nie ze źródła, lecz od autora — red.
37
MK, ks. 167, k. 112; MK, ks. 203, k. 59; KK, ks. 59, cz. 3, s. 60; KK, ks. 102, cz. 3, k. 60v; KK, ks. 103, cz. 3,
k. 62; AGAD, dok. perg. 4288; KK, ks. 59, cz. 2, s. 99; M. Adamczewski, Heraldyka..., s. 313, 469.
38
M. Adamczewski, Heraldyka..., s. 417.
39
H. Seroka, Herby..., s. 196.
40
Herb miasta Wiskitki, nadany przez Zygmunta III Wazę w 1595 r., przedstawiał głowę tura oraz godło herbu
Topór (caput uri in campo rubeo, in eius vertice capitis insigne Topororum familia...), MK, s. 139, k. 52v.
41
MK, ks. 131, k. 89; ks. 134, k. 223v; ks. 171, k. 145. Herb z wizerunkiem NMP i herbu Jelita, niepoświadczony
jednak opisem w tekście przywileju znanym z MK, odsyłającym do wizerunku malowanego w oryginale, otrzymało także miasto Biała, czyli Janów Lubelski, w 1640 r. Herb poświadcza interpolowana kopia przywileju z końca
XVIII w. oraz pieczęć miejska, H. Seroka, Herby..., s. 208, 279.
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insygniów i godeł, uszczerbienie (dimidia aquila), odjęcie korony (nullo diademate), inną barwę
orła.
Orzeł jako symbol władzy królewskiej nad miastem był nadawany miastom należącym do dóbr
królewskich. Od tej reguły odstępuje herb (znak zaś albo pieczęć) Dorohuska, miasta prywatnego,
lokowanego w 1750 r., położonego w ziemi chełmskiej w dobrach dziedzicznych Michała Suchodolskiego42. Herb ten, będący odstępstwem od reguły nadawania Orła Białego miastom królewskim, interesujący jest także z powodu jego budowy. Przedstawia bowiem orła z insygniami
w szponach, którymi są miecz oraz pierścień. Można przyjąć, że mamy tutaj do czynienia z nietypowym43 motywem królewskich insygniów, z przedstawieniem pierścienia królewskiego zamiast
berła lub jabłka (il. 7). Równie interesujące jest zaadaptowanie Orła na pieczęć i herb Grzybowa,
miasta lokowanego pod Warszawą w 1650 r., któremu herb nadał Jan Kazimierz w przywileju
lokacyjnym z nadaniem prawa chełmińskiego. Miasto lokowane w starostwie warszawskim przez
starostę Jana Grzybowskiego otrzymało Orła bez korony z herbem rodowym Prus III na orlim
ogonie44 (il. 8). Formuła nadania herbu, niezawierająca jego opisu, nasuwa pytanie, z jakim orłem mamy do czynienia, wywiedzionym od orła królewskiego czy mazowieckiego? Korona na
głowie orła lub jej brak nie zawsze jest znakiem odróżnienia orła królewskiego od orła książęcego
lub wywiedzionego od niego orła ziemskiego. W 1532 r. w przywileju Zygmunta I Starego nadającego pieczęć sądu miejskiego Wschowy na pieczęć sądową król nadał orła przepasanego cyfrą
królewską „S” nad tarczą z krzyżem podwójnym, Jagiellońskim, z toczenicami45. W przywileju
zaznacza się, że orzeł ma być bez korony na głowie, która przysługuje tylko orłowi królewskiemu (nullo diademate in capite... soli aquile insigniorum nostrorum regalium convenit). Dokument
z 1532 r. jest istotnym źródłem stwierdzającym świadome dążenie do nadawania w przywilejach
królewskich orła królewskiego w wersji odmiennej od jego oficjalnego wzoru.
Nieco bardziej złożona jest kwestia nadania orła czarnego z literą „S” oraz wagą i różdżką oliwną w szponach46 Siewierzowi przez Stanisława Augusta po inkorporacji księstwa siewierskiego
w 1792 r. (il. 9). Wbrew opisowi herbu w dokumencie, w wymalowanym wizerunku znaku na
pieczęć i herbu orzeł jest barwy białej. Wydaje się, że zamysłem kancelarii królewskiej było nadanie orła nawiązującego do domniemanej czarnej barwy orła księstwa siewierskiego47, domysłu
może wzmocnionego analogią do czarnych orłów innych ziem inkorporowanych z odpowiednimi literami, księstw, a następnie ziem oświęcimskiej, płockiej i rawskiej48.
Problematyczna była także kwestia barw Nowego Miasta Wschowa, określonego w przywileju
Władysława IV z 1633 r. Herb, nawiązujący do herbu króla i wydaje się, że do herbu dynastycznego Habsburgów królowej Renaty Cecylii, według opisu miał przedstawiać w polu dzielonym

42

AGAD, Sigillata, ks. 27, s. 172; AP Lublin, Akta grodzkie chełmskie, RMO, ks. 52, s. 576.
Por. A. Jaworska, Insygnia w herbie Orzeł Biały (koniec XIII–XVIII w.), [w:] Orzeł Biały — herb państwa polskiego.
Materiały sesji naukowej w dniach 27–28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 84.
44
AGAD, dok. perg. 1691.
45
M. Adamczewski, Heraldyka..., s. 464.
46
KK, ks. 106, cz. 3, s. 134: „nadajemy onemu za herb Orła czarnego bez korony literą S przepasanego trzymającego w jednej nodze wagę oznaczającą sprawiedliwość a w drugiej różdżkę oliwną, jaki się tu wymalowany widzieć
daje”; S. K. Kuczyński, Pieczęcie i herb Siewierza, [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów
Siewierza i Księstwa Siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994, s. 391.
47
Herb księstwa siewierskiego znany z pieczęci z XVIII w. przedstawiał orła z literą „S” w tarczy zwieńczonej
mitrą książęcą, S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje. Warszawa 1993, s. 103.
48
Ibidem, s. 90–91.
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w słup pół orła czerwonego w polu błękitnym oraz pas biały w polu czerwonym49. Malowany
wizerunek herbu nawiązał jednak nie do opisu herbu w dokumencie, lecz do oficjalnych barw
herbu królewskiego oraz zamienionych barw dynastycznych królowej, czerwonego pasa w polu
białym (srebrnym)50. Z jednej strony nadania herbów wywiedzionych od herbu króla dostarczały
gotowego wzorca heraldycznego, lecz z drugiej — próby stosowania się do reguł heraldycznych
związanych z konstruowaniem odmian herbowych nie spotykały się ze zrozumieniem i akceptacją odbiorców dokumentów. Nie ma przy tym pewności, czy malowane wizerunki herbów
powstawały przed opieczętowaniem dokumentów, czy też wykonywano je bez kontroli ze strony
kancelarii królewskiej.
Herby miejskie w przywilejach królewskich do końca XVIII w. nie podporządkowały się
w pełni regułom heraldyki. Także w przywilejach Stanisława Augusta po reformach miejskich
Sejmu Wielkiego z lat 1791–1792, kiedy wprowadzono nową formułę nadania (potwierdzenia)
herbów i pieczęci, ich wzorce plastyczne, często z barwami naturalnymi, były z reguły przedstawiane w okręgach jako wzorce pola pieczętnego (il. 11–12). Potwierdzenia i nadania herbów
miejskich z ostatnich lat Polski przedrozbiorowej w podobnej formie są także znane z dokumentów z analogicznego okresu dla miast litewskich51. Malowane pieczęcie miejskie widniały również
w przywilejach cesarskich dla miast polskich z obszaru pierwszego zaboru austriackiego z końca
XVIII w.52

1.–2. Pieczęcie Sandomierza w czerwonym wosku, ławnicza — 1522 r., ogólnomiejska — 1562 r.

49

Dimidia aquila rubra in campo caeruleo, M. Adamczewski, Heraldyka..., s. 468.
Ibidem, s. 63.
51
Por. E. Rimša, Pieczęcie..., s. 321, 330, 395, 444, 455 i nn (tamże starsza literatura).
52
Por. H. Seroka, Heraldyka miejska w zaborze austriackim w świetle dokumentów cesarskich z lat 1785–1914,
[w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918). Materiały sesji naukowej, Włocławek 5–6 grudnia 1996 r.,
pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999, s. 64–66.
50
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3. Przywilej lokacyjny Pragi pod Warszawą, 1648 r.

4. Herb Przysuchy, 1745 r.

5–6. Herb Granicy (1735 r.) oraz fragment przywileju dla Korosteszewa (1779 r.)
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7. Herb Dorohuska, 1750 r.

8. Herb Grzybowa, 1650 r.

9. Herb Siewierza, 1792 r.

10–12. Herb Bieżunia (1767 r.) oraz Bracławia i Kaniowa (1792 r.)
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Polska heraldyka samorządowa od 1987 r. — między
umacnianiem wspólnotowej świadomości historycznej
a wymogami public relations
I
Dla historyków herby są zjawiskiem dość specyficznym, gdyż stanowią zarazem relikt przeszłości,
źródło historyczne oraz wyraźnie wyodrębniony element kultury rozwijającej się współcześnie
w naszym kraju. Z jednej zatem strony heraldyka — podkreślmy, że w swej warstwie naukowej
— pozostaje w gronie szacownych nauk pomocniczych historii, z drugiej powinna być nie tylko
sztuką kreowania nowych herbów, dzisiaj głównie samorządowych, uniwersyteckich, czy biskupich, lecz także teoretyczną refleksją nad funkcjonowaniem tych herbów we współczesnej kulturze.
W pewnym sensie da się tu dostrzec analogię pomiędzy heraldykiem historykiem, zajmującym
się tworzeniem koncepcji treściowej herbów „na surowym korzeniu” i następnie badaniem ich
funkcjonowania, a dyplomatykiem archiwistą, który usiłuje wykorzystywać wyrafinowany oręż
tej pierwszej dyscypliny, wszak „królowej matki nauk pomocniczych historii”, do zrozumienia
takich zjawisk, jak np. wpływ dokumentu elektronicznego na przemiany teraźniejszej biurokracji. Ta analogia jest tu przywołana o tyle nieprzypadkowo, że osobiście mam nieco doświadczeń
w występowaniu w obu tych rolach, a więc tak na gruncie heraldyki, jak i nauk o dokumencie
i archiwach. Wspominam o tym, by wyjaśnić dość osobisty, subiektywny, a nawet w pewien sposób publicystyczny ton tego artykułu. W obu przytoczonych przypadkach musiałem wychodzić
z roli historyka zwróconego w zasadzie ku przeszłości i zmierzyć się z próbami współtworzenia,
tworzenia, pewnych elementów polskiej kultury, z natury zanurzających się we współczesności.
To były dla mnie doznania nowe i – przyznam — mocno ekscytujące. Choć jeszcze z czasów studenckich mocno pamiętam uwagę jednego z prominentnych twórców szkoły Annales, że historyk
zamykający się w kręgu refleksji nad przeszłością w defensywie przed współczesnością nigdy nie
będzie dobrym profesjonalistą w swym fachu. Mam zatem nadzieję, że do przyjęcia dość osobistego tonu uprawnia mnie fakt, iż jestem jednym z członków-założycieli naszego Towarzystwa,
a nasz Kongres odbywa się z okazji trzydziestej rocznicy jego reanimacji.
Zawsze pociągało mnie kreowanie koncepcji historyczno-heraldycznych, całkiem nowych
herbów, gdyż dla większości historyków jedyną szansą na współkształtowanie współczesności jest tworzenie naukowych podstaw dla obrazu przeszłości, także gdy chodzi o refleksję nad
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dziedzictwem kulturowym. Pozostaje nam przy tym mieć nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku to głównie rzetelne nauki historyczne mają realny wpływ na kształtowanie narodowej czy też
społecznej polskiej świadomości historycznej, przynajmniej za pośrednictwem takich dziedzin,
jak zwłaszcza edukacja, popularyzacja, czy muzealnictwo albo archiwa. W tej kwestii już znacznie
mniej oczekiwań miałbym wobec mediów masowych. Trudno niekiedy wyzbyć się wątpliwości,
czy głos naszych dyscyplin rozbrzmiewa wystarczająco donośnie w hałasie polityki historycznej
i innych sferach życia społecznego, kształtowanych raczej przez mity i stereotypy kultury masowej
niż przez prawdę naukową.
Chcę zatem podzielić się przysłowiową garścią refleksji nad współczesną polską heraldyką samorządową, wyrosłych z moich doświadczeń podczas brania, jakże niewielkiego, udziału w jej
tworzeniu. Uświadomiłem sobie bezpośrednio przy tej okazji, że kwestia treści i formy herbów
województw, powiatów oraz gmin jest sprawą naprawdę doniosłą dla kształtowania jakiejś części
świadomości historycznej narodu i społeczeństwa polskiego. Już chociażby dlatego należałoby
aktualnie powrócić do rozważań teoretycznych nad charakterem naukowej refleksji o problematyce funkcjonowania heraldyki samorządowej w Polsce od 1989 r. Moje uwagi może do tego
zachęcą, jednak mają one stanowić jedynie impuls do podjęcia takich działań na szerszą skalę, nie
pretendując bynajmniej do tego, by określać ich cele, ramy, jak również sposoby przedsięwzięcia.
Przeglądając tytuły referatów składających się na program naszego kongresu, zastanawiałem
się, w jakim stopniu historyk zajmujący się herbami oraz pochodnymi od nich znakami, na
przestrzeni dziejów od średniowiecza po współczesność, jest w stanie bez wykraczania poza
swój warsztat oraz horyzonty poznawcze odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące mechanizmów funkcjonowania herbów samorządowych we współczesnej Polsce. Jakie miejsca
przypadają herbom w świadomości i zbiorowej pamięci przeszłości współczesnych Polaków?
Jakiego rodzaju jest to pole badawcze? Jakie nauki powinny nim się zajmować, bo o tym, że
chodzi o obszar dociekań z samej swej natury bardzo interdyscyplinarny, nie trzeba chyba
nikogo przekonywać. Powtórzę, że nie zamierzam tu systematycznie przedstawiać tej złożonej
problematyki, lecz chcę jedynie naszkicować niektóre kwestie, moim zdaniem kluczowe, jak
również — nie całkiem z sileniem się na obiektywizm — zaproponować najbardziej według
mnie obiecujące kierunki dla naszych refleksji.
Wypada zacząć pro domo nostra, a zatem od heraldyki w obu jej głównych działach — heraldyki historycznej oraz heraldyki żywej1. Do 1987 r. grono uniwersyteckich specjalistów w zakresie
nauk pomocniczych historii, w tym raczej niewielu wyspecjalizowanych badaczy heraldyki, miało
do dyspozycji właściwie jeden kanał komunikacyjny, którym głównie mogło przekazywać swą
wiedzę na temat heraldyki w zakresie pozwalającym rozumieć herby jako źródła historyczne. Były
to zajęcia z nauk pomocniczych historii. Jak wiadomo, w czasach PRL dziedzina ta nie cieszyła
się estymą w kręgach decydentów. Nierzadko traktowano ją, jako coś obcego i wręcz podejrzanego ideologicznie, a przynajmniej jako dość komiczny „przeżytek feudalizmu”. Wątek ten był
podtrzymywany przez ówczesne media, które jeśli już coś wspominały o herbach, to nierzadko
z ironicznym komentarzem, gdyż kojarzono je przede wszystkim ze szlachtą — dla marksistów
jaskrawym przykładem klasy wyzyskującej2. Nietrudno zauważyć, że do dziś niektóre media
jeszcze nie całkiem odzwyczaiły się od prześmiewczego podejścia do heraldyki.
1

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 639.
Zob. np. M. W. Wiszowaty, Dzieje szlachty polskiej w XX wieku i pierwszych latach XXI wieku, „Pro Fide Rege et
Lege”, 2003 nr 1–2 (45) s. 22–27, http://www.konstytuty.pl/wp-content/uploads/PFReL_dzieje-szlachty-polskiej.
pdf, zwłaszcza s. 5–6 [dostęp: 9 IX 2017].
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W ciągu zaledwie kilku lat nastąpiły nagle wydarzenia, które postawiły nas, pod pewnymi
względami, w diametralnie innej sytuacji. Najpierw przyszła restytucja Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego i powstanie jego pierwszego oddziału w Lublinie, potem — przemiany 1989 r.
i wreszcie ukazało się, pamiętne dla nas, zdanie z ustawy o samorządzie terytorialnym ogłoszonej
w sam dzień kobiet 1990 r.: „2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: [m.in. – K. S.]
[...] 13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
wznoszenia pomników”3. Już w samych początkach tego okresu, gdy tylko powstał lubelski oddział PTHer., zaczęły się z nami kontaktować samorządy w sprawie konsultacji na temat swoich
herbów. Szybko zrozumieliśmy, że wyraźnie nasilające się ich zainteresowanie swą heraldyką tworzy zupełnie nowe zapotrzebowanie społeczne. W Lublinie bardzo serio potraktowaliśmy to wyzwanie, uznając, że wyjście mu naprzeciw stanowi nasz obowiązek wobec wymagań statutowych,
rozwoju idei samorządności, heraldyki polskiej, społecznej misji nauki, a także w ogóle — wobec
polskiej kultury i jej dziedzictwa narodowego.
Od 1990 r. nastąpił więc boom heraldyki samorządowej. Mieliśmy poczucie misji. Z dreszczem satysfakcji wychodziliśmy z roli hermetycznych specjalistów nauk pomocniczych historii,
stając wobec wzbierającej fali społecznego zapotrzebowania na przywracanie starych i tworzenie całkiem nowych herbów gmin, potem powiatów i województw. Literatury naukowej na ten
temat było wtedy bardzo mało, a przy tym dotyczyła ona w zasadzie niemal tylko heraldyki
historycznej. W latach 70. i 80. XX w. uwagę zwracały zwłaszcza wybitne prace Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego o poszczególnych herbach miejskich, a także jego znakomite studium herbów
ziemskich, jak również ważne prace Marcelego Antoniewicza i Aleksandra Fudaleja, dotyczące
przeglądu herbów miejskich określonych terytoriów. W Lublinie początkowo wyobrażaliśmy sobie prace nad heraldyką samorządową jako renesans kanonu heraldyki staropolskiej, zwłaszcza
średniowiecznej, która wytworzyła własne reguły, nie zawsze zgodne z tradycją zachodnioeuropejską. Jako historycy byliśmy przekonani, że to właśnie ten okres rozwoju heraldyki ustanowił wzór
zasad, które powinny obowiązywać nas podczas tworzenia nowych herbów, a także w trakcie
oczyszczania heraldyki polskiej z naleciałości, zwłaszcza z czasów zaborów i PRL-u. Nie można
się było tego przecież całkowicie nauczyć z zachodnich podręczników heraldyki czy też weksylologii. Była to dla nas walka o przywrócenie bogactwa dawnej heraldyki polskiej i należnej jej roli
w obrębie świadomości zbiorowej wspólnot terytorialnych. My, pod przewodem Mistrza większości z nas, czyli Profesora Józefa Szymańskiego, na tej drodze mieliśmy być mentorami i przewodnikami samorządowców. Szybko jednak zrozumieliśmy, że specyfika herbów samorządowych
w dużej mierze polega na tym, że one mocno żyją własnym życiem, a mieszkańcy nie zawsze
zamierzają pokornie wysłuchiwać naszych pouczeń, zwłaszcza w latach 1990–2000, gdy podejmowanie uchwał w sprawie herbu pozostawało wyłączną prerogatywą rad gminnych. Jednak to,
że od 2000 r. kwestia ta została bardziej uregulowania prawnie, nie oznaczał wcale, że samorządy
wyraźnie częściej rezygnowały ze swego zdania.
Z licznych przykładów, które unaoczniły mi tę prawdę, przytoczę garść wcześniejszych wspomnień. Miałem okazję brać udział u boku swego Mistrza Profesora Józefa Szymańskiego w opracowywaniu herbów miejskich Puław i Dęblina. Oba ośrodki mają dziś i miały wówczas silne
środowiska miłośników lokalnej historii oraz po prostu miejscowych patriotów, którzy żywo interesowali się kwestią herbów dla swych miast. W obu przypadkach należało się więc liczyć z lokalnymi opiniami oraz oczekiwaniami, które często śmiało artykułowano. Od czasów PRL Dęblin
3

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95, zob. też: http://isap.sejm.gov.
pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095, art. 18.2.13 [dostęp: 9 IX 2017].
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miał w herbie wojskową szachownicę lotniczą, która miała symbolizować miejscową Szkołę Orląt. Dęblinianie byli przywiązani do tego herbu, który wzbudzał ich dumę — m.in. z tej racji, że
godło stanowił znak znany powszechnie. Mistrzowi udało się jednak szybko przekonać radnych,
że samorządy nie mogą używać znaków sił zbrojnych. Nie tak już gładko poszło z wyborem godła
dla nowego herbu. O ile dobrze pamiętam te sytuacje sprzed ponad ćwierćwiecza, zdarzyło się, że
Profesor Szymański, wzburzony, opuścił któreś ze spotkań w tej sprawie, gdy ktoś najpierw zaproponował jako godło zarys bramy jednego z fortów czy też cytadeli dęblińskiej, a potem, nie przesadzając z respektem wobec uczonego, gorąco bronił swego pomysłu, wskazując, że ten kształt
wszystkim jednoznacznie kojarzy się z Dęblinem. Profesor z ironiczną powagą zaproponował
wtedy, by miasto powróciło również do nazwy Iwangorod. Od tego incydentu, na żądanie Profesora, to ja sam uczestniczyłem w naradach na temat herbu. W końcu stanęło na orle Jowiszowym
z piorunami w szponach jako symbolu broni powietrznej. W późniejszym czasie, gdy w Lublinie
pojawili się zwolennicy przywrócenia herbowi miasta coronam muralis używanej w czasach carskich, w podobny sposób zaproponowałem odbudowanie cerkwi na placu Litewskim.
W przypadku Puław szczere przywiązanie miejscowych regionalistów do Pogoni Czartoryskich
jako herbu miasta, wprowadzonego w PRL, było tak silne, że nie miało sensu namawianie ich do
szukania innego godła. Zresztą za Pogonią stały też oczywiście silne racje historyczne. Puławianie
jednak dość łatwo dali się przekonać, że ponieważ brama z trzema wieżami widnieje też w herbie
Siedlec, więc można zastąpić ją wyniosłą sylwetką puławskiej Świątynią Sybilli. To zindywidualizowało herb, z wprowadzeniem zarazem, jako elementu godła, kształtu budowli o wielkim
znaczeniu w podtrzymywaniu polskiego dziedzictwa kulturowego, a więc powszechnie znanego.
Zdobywaliśmy też inne doświadczenia, niekiedy naprawdę dość zabawne. Nikt nas np. nawet
nie zapytał, gdy jedna z gmin, słynna z uprawy truskawek i hodowli krów, zamierzała w swym
herbie umieścić połączone „połutruskawkę” (oczywiście bez takiego quasi-blazonowania) i „połułeb” wołu. Żartowaliśmy między sobą, że przynajmniej nie „połumyszkę” Miki i „połukaczora”
Donalda. Dobrze przecież wiedzieliśmy, że przed 2000 r. raczej nic urzędowego, czy prawnego
nie stanęłoby na drodze do realizacji takiego pomysłu. Jako heraldycy mieliśmy w takich przypadkach do dyspozycji jedynie cierpliwą perswazję. Czasem trzeba się było przy tym uciekać do
lokalnych mediów. Kiedyś radni jednej z gmin w Lubelskiem obradowali nad tym, by godłem
ich herbu stała się — z naszej namowy — litera „K”, bo tak w przywileju zdecydował jeden z polskich królów. Byliśmy spokojni o wynik dyskusji do czasu, gdy dowiedzieliśmy, że w końcu jednak przywrócono godło w postaci narzędzia rolniczego, które pojawiło się jako niezrealizowany
projekt w czasach carskich. Dodajmy, że miasta polskie raczej wystrzegały się godeł tego rodzaju,
bo zbyt dumne były ze swej miejskości. Na pytanie, dlaczego radni nie chcieli majuskuły K, usłyszeliśmy, że wielu osobom „bardzo brzydko się kojarzyła”. Dopiero prześmiewczy felieton w jednej z lubelskich gazet zawstydził ich chyba i ustąpili. To był przykład pozytywnego dla heraldyki
działania prasy. Pamiętam jednak z późniejszego okresu, gdy media miały ogromną, zakrawającą
wręcz na schadenfreude, radość za sprawą nowego kształtu godła jednej z nadmorskich miejscowości, gdzie syrena miała — ich zdaniem — zbyt mały i niezbyt piękny biust. Trąbiły o tym
na wyprzódki. Przy okazji oberwało się też nieco i samej heraldyce jako niepoważnej dziedzinie
uprawianej przez oszołomów.
Mam jeszcze sporo wspomnień podobnych, jak te powyższe, także z czasów działalności Komisji Heraldycznej. Z jej opinią samorządy musiały się już liczyć, jeśli chciały uzyskać ministerialną akceptację swych herbów. Jednak właśnie wtedy zaczynało do mnie coraz mocniej docierać,
że to jest bardzo właściwa sytuacja, gdy heraldyk z wyżyn swej wiedzy historycznej i heraldycznej nie stara się ex cathedra narzucać samorządom swej koncepcji herbów, ale jedynie cierpliwie
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i z szacunkiem dąży do uzyskania consensusu, który uwzględnia racje obu stron. Nie może ustąpić
jedynie wtedy, gdyby lokalne oczekiwania miały rażąco naruszyć ważne zasady heraldyki. Rozumiałem już też, że herb jako znak symboliczny naprawdę może być odczytywany na bardzo różne
sposoby. Również takie, które zdumiewają naukowca heraldyka. Gdy jako jedną z propozycji
godła dla herbu pewnej gminy przedstawiliśmy niedźwiedzią łapę dzierżącą pastorał (bo Rawa
i biskup), napotkałem na wyraźny opór, ale dość długo nie mogłem dojść jego przyczyn. W końcu okazało się, że pod moją nieobecność w czasie obrad komisji, jeden z radnych, patrząc na
rysunek tego godła, wykrzyknął ze świętą zgrozą — „toż to diabla łapa trzyma pastorał”. Przemówiło to tak dalece do wyobraźni słuchaczy, że roznieśli to po gminie i wkrótce taka właśnie była
powszechna opinia jej mieszkańców. Niebawem przekonaliśmy się, jak bardzo trudno jest, nawet
bardzo dobremu plastykowi, stworzyć rysunek łapy, która z całą pewnością byłaby wyłącznie
niedźwiedzia, a więc całkiem nie szatańska. Rozpatrując kolejne wersje w końcu skapitulowaliśmy i zrezygnowaliśmy z tego projektu. Innym razem, gdy dla jednego z powiatów w Lubelskiem
rada wreszcie zatwierdziła herb, zasiadłem pełen dumy przy kawie w wydziale oświaty i kultury
starostwa. Weszła pani, jak się okazało — nauczycielka. Urzędniczka prowadząca sprawę pokazała
jej dopiero co ustalony wzór, który m.in. innymi zawierał głowę jelenia z herbu województwa.
„Nie podoba mi się w ogóle” — usłyszeliśmy. „Dlaczego?” I wtedy padła odpowiedź: „Bo przecież wiadomo, co znaczy wyjść na jelenia”. Gratulowałem sobie, że taki koncept nie przyszedł
do głowy nikomu z radnych. Gorąco też było podczas dyskusji nad innym herbem, w którym
pojawiał się m.in. archanioł Michał. Ktoś z miejscowych uznał, że odziany jest on w dres. Na nic
się zdawały tłumaczenia, że to tunika, którą przecież spotyka się w ikonografii tego archanioła.
Dodatkowo wywiązała się zajadła dyskusja, czy archanioł powinien mieć aureolę, czy też nie.
Namacalnie przekonywałem się przy takich okazjach, że herb naprawdę jest symbolem i nie
ma mowy o zadekretowaniu jego jedynie słusznej interpretacji, nawet gdy wynika ona z kanonów
heraldyki lub przesłanek historycznych czy weksylologicznych, jak również miejscowych tradycji
historycznych, jak mówi ustawa regulująca zasady tworzenia nowych herbów. Coraz wyraźniej
czułem przy tym, że ani heraldyka historyczna, ani heraldyka żywa nie są w stanie dziś odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące społecznego odbioru takiego komunikatu, jak herb i znaki
od niego pochodne. Należy się z tym liczyć i szukać dodatkowych sposobów na zbadanie zjawiska
recepcji herbów samorządowych, zwłaszcza tworzonych całkowicie od nowa.
Rzecz jasna, jak już wspomniałem, nie podejmę się tutaj nawet tylko próby naszkicowania pełnego kwestionariusza poznawczego, który obejmowałby komplet kwestii związanych z problematyką rozumienia kwestii dzisiejszego odbioru herbów samorządowych przez społeczności lokalne,
ale też ogół społeczeństwa, jak również porządkował całość problematyki w sposób kompletny.

II
Podobnie jak pierwsza część tych uwag, również następna ma charakter subiektywny ze skupieniem się na tych wątkach, których istotność wskazują mi zwłaszcza moje doświadczenia, choć
nie cofnę się też niekiedy przed odesłaniami ogólnymi. Dwa zagadnienia, które szczególnie mnie
zaintrygowały, zostały wymienione w tytule. Chodzi o świadomość historyczną i kwestie związane
z public relations, jako punkty odniesienia dla refleksji nad społecznym odbiorem komunikatów,
takich jak współczesne herby samorządowe. Wiele innych spraw pomijam lub tylko je sygnalizuję.
Punktem wyjścia do dalszych rozważań wydaje mi się kwestia funkcji herbu. Heraldyka i nauki historyczne oczywiście nieraz podejmowały ten problem. Choć jednocześnie — może to
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mylne wrażenie — wydaje mi się, że ewolucja funkcji herbów w całej epoce ich występowania do
dziś nie cieszy się jakimś szczególnym zainteresowaniem heraldyków. Może dlatego, że wymaga
spojrzenia interdyscyplinarnego. Dobrym przejawem świadomości tego faktu jest tytuł, bardzo
według mnie interesującego, artykułu Andrzeja Wyrobisza z 2002 r. Brzmi on, jak wiadomo:
Polska heraldyka nowożytna — na pograniczu historii społecznej, historii sztuki i historii literatury4.
Jeśli się także nie mylę, funkcjami zajmowano się w zasadzie wyłącznie w ramach refleksji nad
dawnymi herbami5. Często wychodzono chyba z założenia, że dla pokazania zastosowań dawnego herbu samorządowego wystarczy pogłębiony opis miejsc prezentacji herbów ziemskich, czy
miejskich, przedstawiony w ujęciu diachronicznym6. Z prób systematycznej klasyfikacji funkcji
herbów uwagę przyciąga ta praca Marka Adamczewskiego, w której poświęca on temu zagadnieniu osobny rozdział swej książki7, ale nie tylko dlatego. Katalog funkcji staropolskiego herbu
miejskiego przedstawia się tam następująco: funkcja identyfikacyjna (miasta, właściciela), funkcja
prawnoustrojowa, funkcja upamiętniająca (założyciela i właściciela, zdarzenia z dziejów miasta),
funkcja propagandowa (propaganda władzy) i wreszcie — funkcja religijna. Jest to katalog stworzony przez historyka uprawiającego heraldykę. Mnie jednak bardziej interesuje to, na ile ten
kwestionariusz nadaje się do wykorzystania przy podejmowaniu problematyki funkcji i odbioru
herbów funkcjonujących współcześnie, w sposób regulowany prawnie — zarówno jeśli chodzi
o herby dawne, jak i tworzone, powiedzmy, od 1987 r., a więc od restytucji Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Na pierwszy rzut oka widać, że zastosowanie tej klasyfikacji do badania dzisiejszych herbów samorządowych jest w dużej mierze całkiem możliwe. Jednakże mnie osobiście
interesują też kwestie dość ubocznie mieszczące się w tego typu kwestionariuszach.
W przypadku klasyfikacji M. Adamczewskiego ciekawa jest więc m.in. funkcja upamiętniająca, gdyż wydaje się mieć coś wspólnego z zagadnieniem społecznej świadomości historycznej,
o której mowa w tytule mojego tekstu. Trochę co prawda peszy fakt, że jednostronicowy tekst
o tej funkcji oparty jest tylko na czterech przypadkach ją poświadczających. Dodam, że funkcja
propagandowa ma chyba coś wspólnego z public relations. Do tej ostatniej kwestii powrócę jednak później. W rozpatrywanej klasyfikacji nader słusznie na pierwszym miejscu mamy funkcję
identyfikacyjną. Wszak geneza herbów była związana z rycerskimi znakami rozpoznawczymi.
Do dzisiaj wymaga się od herbu i znaków od niego pochodnych, aby umożliwiały identyfikację
swego posiadacza. Ponownie pozwolę sobie teraz na wspomnienie. Nie bez udziału środowiska
heraldyków lubelskich, gdzieś nie tak długo po 1989 r., powstała pierwsza flaga naszego miasta.
Od barw herbu miejskiego była biało-czerwona z zielonym klinem przy drzewcu. Bardzo szybko
lublinianie dostrzegli jej niemałe podobieństwo do flagi Czechosłowacji i później Czech. Odczuwali w związku z tym niedostatek funkcji identyfikacyjnej tego znaku. Było to jednym z powodów późniejszych jego zmian. Na marginesie pojawia się w związku tym pytanie, czy tworząc
nowe herby wystarczająco dbamy o tę kwestię. Myślę, że zbyt często może uspokajamy się tym,
4

W: Heraldyka i okolice, red. S. Górzyński, H. Manikowska, A. Rachuba, Warszawa 2002, s. 133–141.
Zob. np. ostatnio A. Gorajewska, Herb Głogowa i jego funkcje w życiu miasta, Głogów 2014. Podobnie jak
w pozostałych częściach tego tekstu, zakładam, że czytelnikami będą przede wszystkim kompetentni heraldycy,
a zatem, żeby nie przeładowywać aparatu naukowego, rezygnuję m.in. z przypisów adresowanych do odbiorców
początkujących lub mało zaawansowanych. Oznacza to, że odsyłam jedynie do pozycji wybranych, nie dążąc
bynajmniej do przedstawienia w przypisach kompletnego wykazu literatury przedmiotu dotyczącej omawianych
tutaj zagadnień. Jak zaznaczyłem na wstępie, tekst ma w znacznej mierze charakter publicystyczny.
6
S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie — geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993; H. Seroka, Herby miast małopolskich do końca XVIII w., Warszawa 2002.
7
M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII w., Warszawa 2000, s. 284–300.
5
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że dawna heraldyka polska nie bardzo dbała o to, by herby wystarczająco pełniły funkcję identyfikującą. Głównie z powodu znanego faktu, że ten sam polski herb rycerski, a potem szlachecki,
mógł oznaczać przynależność do nawet kilkuset różnych rodzin. To przekładało się też często na
herby miast posługujących się w herbie godłem swego właściciela. Jednocześnie jako remedium
na ten niedostatek w zasadzie nie popieram uciekania się do tworzenia herbów złożonych na tych
ziemiach polskich, gdzie z reguły tego nie czyniono w czasach przedrozbiorowych. W moim odczuciu zbyt daleko możemy wtedy odejść od ducha heraldyki staropolskiej.
Oczywiście w skali całej heraldyki europejskiej obserwujemy nie tak małą powtarzalność wielu
wątków ikonograficznych. Czasem mi się wydaje, że także w niektórych współcześnie tworzonych
polskich herbach samorządowych niekiedy da się dostrzec tego rodzaju heraldyczną iterację kształtów, wątków i koncepcji uzasadnień historycznych. Można chyba, na podstawie dość przecież
szczątkowej obserwacji, odnieść wrażenie, że czasem może chodzić o korzystanie z własnych wcześniejszych rozwiązań. Czy może to być objaw rutyny wynikającej z produkowania seryjnie zarówno koncepcji heraldycznych, jak i projektów plastycznych? Heraldycy, jak i plastycy nie są przecież
z natury całkiem zabezpieczeni przed skutkami znanego zjawiska „wypalenia zawodowego”. Nie
bez wpływu są tu zapewne też znane właściwości komputerowych programów graficznych. Myślę
jednak też, że bez systematycznej analizy całości materiału heraldycznego narosłego w ciągu ostatnich trzydziestu lat trudno byłoby obstawać przy tego rodzaju subiektywnych impresjach.
W klasyfikacji funkcji herbów Alfreda Znamierowskiego przytoczono znaną funkcję oznaczania własności rzeczy poprzez umieszczanie na nich herbów właścicieli8. Rzecz jasna wynika ona
wprost z funkcji identyfikacyjnej herbu. Wspominam o tym dlatego, że w związku z tym uświadomiłem sobie, że herby samorządowe dziś znacznie rzadziej niż kiedyś stanowią oznakę własności. Wydają się natomiast częściej wyznaczać przynależność do pewnych grup lub wspólnot. Dajmy na to — oznaka radnego, ale też herb gminy na oznace miejscowego klubu sportowego, jak
również na szalikach lub koszulkach kibiców tego klubu. W pierwszym przypadku mamy znak
pełnienia funkcji urzędowej. Natomiast dla kibiców oznacza on przynależność do wspólnoty
mniej lub bardziej nieformalnej. Wśród znaczeń słowa „identyfikacja” mamy „utożsamienie” lub
„utożsamianie”, ale też — rodem z psychologii — „przejmowanie od kogoś wartości moralnych,
postawy ideowej, sposobu postępowania, uznawanie się za członka danej grupy społecznej”9.
Tym sposobem dochodzimy do kwestii świadomości historycznej. Sądzę, że to właśnie na jej
gruncie szczególnie chodzi o rozwój poczucia własnej tożsamości, wyodrębnienia i identyfikacji
wspólnot lokalnych. Jak wiadomo, historycy rozumieją świadomość historyczną nieco inaczej
niż socjologowie10. Tych pierwszych cechuje podejście szersze. Obok leżących w centrum uwagi
socjologów tych części myślenia o przeszłości, które niosą ze sobą pozytywne lub negatywne przeżycia uczuciowe, historycy oceniają także stopień społecznej, „chłodnej” wiedzy o przeszłości.
Im jest on wyższy, tym stanowi dla nich jakościowo lepszą świadomość historyczną. Do moich
celów szczególnie cenna wydaje się jednak następująca socjologiczna myśl Barbary Szackiej, którą
przytaczam z drugiej ręki:
Społeczna pamięć przeszłości związana jest z fenomenem świadomości istnienia w czasie — tak osobnika, jak
i zbiorowości, za której członka osobnik się uważa. Łączy się z tym świadomość istnienia przodków, co prowadzi
do traktowania zbiorowości, której jest się uczestnikiem, jako wspólnoty nie tylko tych, którzy żyją dzisiaj, ale
8

A. Znamierowski, P. Dudziński, Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008, s. 305–306.
Słownik języka polskiego PWN, t. 1, Warszawa 1995, s. 719.
10
J. Filipowicz, Pojęcie pamięci społecznej w nauce polskiej, s. 6, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/145 [dostęp: 5 IX 2017].
9
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również tych, którzy żyli wczoraj i przedwczoraj, a samego siebie jako w pewnej mierze odpowiedzialnego za
postępowanie przodków. Daje to prawo dumy z ich chwalebnych czynów i zobowiązuje do „rumieńca wstydu”
z powodu ich haniebnych poczynań. Społeczna pamięć przeszłości to nie tylko zbiór funkcjonujących w grupie
wyobrażeń o przodkach, ale i o wydarzeniach, jakie miały miejsce w przeszłości grupy i w których brali udział
przodkowie11.

Trudno byłoby mi powstrzymać się przed zadaniem pytania o to, co wspólnego z tymi sprawami może mieć teraźniejsza heraldyka samorządowa. Czy możemy powiedzieć, że ma ona mieć
realny wpływ na poziom świadomości historycznej wspólnot polskich gmin, miast, powiatów
i województw — zarówno tej „gorącej”, jak i „chłodnej”? Jeśli uznamy to za możliwe, to powstaje
pytanie podstawowe dla naszych rozważań. Czy mianowicie kształt naszej heraldyki samorządowej, wypracowywany przy udziale heraldyków od trzydziestu lat, optymalizuje tego rodzaju jej
oddziaływanie na społeczności lokalne, ale też na wspólnotę narodową i ogólnospołeczną? Czy
jako historycy, skoncentrowani na „chłodnej” wiedzy o przeszłości, nie przywiązujemy dostatecznej wagi do tego rodzaju wyobrażeń o przeszłości, które wywołują emocje? Czy nie rezygnujemy
w ten sposób z wpływu na wzmacnianie tego rodzaju społecznych emocji pozytywnych i wyciszania negatywnych?
Są to kwestie wymagające oczywiście bardzo interdyscyplinarnego spojrzenia na funkcje herbów. Zaangażowane powinny być tu ogólne nauki o znaku, z semiotyką i symbologią na czele.
Trzeba też sięgnąć do nauk o komunikacji, jak również medioznawstwa. Nie mam zamiaru dokonywać tego w tym miejscu. Jednak można chyba stwierdzić, że aby ten problem poddać refleksji,
raczej nie wystarczy warsztat heraldyka, czy to będzie zawodowy historyk, czy samouk amator
albo miłośnik genealogii, czy wreszcie plastyk uprawiający ars heraldica. Z moich zdroworozsądkowych przemyśleń wydaje mi się, że dla lepszego zrozumienia kwestii odbioru herbów samorządowych instruktywne może się okazać zagadnienie, jak Polacy postrzegają Orła Białego oraz inne
symbole i znaki ogólnonarodowe. Spróbuję pokazać, o co mi chodzi, na przykładzie zjawiska
z pewnością interesującego w odniesieniu do naszych rozważań. Chodzi mianowicie o problem
popularności tzw. odzieży patriotycznej. Przyszło mi to do głowy, gdyż popularność tego rodzaju
strojów rozwija się, przynajmniej w swej genezie, w dość wyraźnym związku z obyczajowością
kibiców sportowych, którzy poprzez m.in. szaliki zaznaczają poczucie wspólnoty z reprezentacją
polski i społecznością jej fanów. Wydaje się to bazować na zwyczajach kibiców poszczególnych
klubów sportowych, gdzie poczucie wspólnoty i własnej odrębności buduje się poprzez symbolikę odzieży i jej elementów, a także za pomocą swego rodzaju rytuałów (zaśpiewów, haseł,
wizualnych środków wyrazu, jak wywieszanie na trybunach ogromnych transparentów). Nie są
to dla mnie sprawy w których uczestniczę osobiście, ale wydaje mi się, że rzadko do tego repertuaru trafiają wątki heraldyki samorządowej, choć znam jeden przypadek przeczący tej obserwacji.
Warto chyba jednak zapytać, dlaczego zazwyczaj tak się nie dzieje.
Wracając do kwestii odzieży „patriotycznej”12, to obficie wykorzystuje ona zwłaszcza herb
i barwy narodowe, ale też inne symbole, jak np. ligaturę litery „P” i kotwicy polskiego ruchu
oporu. Te elementy stały się też popularną składową tatuaży. Rodzi to niekiedy obawy, czy nie
11

Ibidem. Cyt. pochodzi z: B. Szacka, „Białe plamy” jako problem socjologiczny, [w:] Historia i wyobraźnia. Studia
ofiarowane Bronisławowi Baczce, kom. red. Stefan Amsterdamski, Marcin Kula, Krystyna Radgowska et al., Warszawa 1992, s. 200.
12
W tym fragmencie tekstu wyrażam głównie swoje osobiste poglądy, ale korzystałem też m.in. z pracy magisterskiej napisanej w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii pod kierunkiem dr hab. Aleksandry Jaworskiej: Nadia Sola, Strój i jego elementy jako forma manifestacji uczuć patriotycznych Polaków w XIX
i XX w., Lublin 2016. Ostatni rozdział jest zatytułowany: Czy mamy się z dżinsów przestroić w kontusze? Autorka
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przekracza się przy tym granic prawa, a bardziej dobrego obyczaju, które wymagają szczególnego
szacunku dla tego rodzaju symboliki. Łatwo odróżnić tu poglądy entuzjazmujące się rozwojem
tego rodzaju obyczajowości jako dowodem na narastający patriotyzm młodego pokolenia od
głosów krytycznych wskazujących na groźbę deprecjacji i spowszednienie symboliki narodowej13.
W moim przekonaniu, jeśli wskazuje się przy tym na przykłady innych krajów, zwłaszcza USA,
gdzie stosunek do symboliki narodowej jest dość swobodny, to trzeba sobie też zadać pytanie,
w jakim stopniu Polacy winni ulegać takiej modzie. Nasze tragiczne dzieje w XIX i XX w. utrwaliły w polskiej świadomości szczególny szacunek i wręcz cześć dla Orła Białego oraz flagi biało-czerwonej. „Orzełek” był przecież na czapce, czy hełmie każdego z żołnierzy. Nasi przodkowie ginęli
w obronie takich symboli, zwłaszcza na własnej ziemi, co mieszkańcom USA zdarzało się ostatnio
chyba podczas wojny secesyjnej, gdy zresztą wróg nie był kimś obcym, przed którym naród broni
się, wzmacniając poczucie własnej wspólnoty i odrębności. Znamienna wydaje się tu także znana
okoliczność, że próby zastąpienia poczucia wspólnoty narodowej wśród Polaków przez internacjonalistyczną spójnię proletariuszy całego świata, najpierw podczas wojny z bolszewikami, a potem zwłaszcza w okresie stalinowskim, dość wyraźnie nie miały szans na powodzenie. Ważnym
atrybutem polskiego poczucia tożsamości i odrębności narodowej wydaje się jakiś rodzaj obaw
przed otoczeniem zewnętrznym, co skłania do „zwierania szeregów” i nieraz zbyt obfitego i nieco
spowszedniałego używania symboliki narodowej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przy tego
rodzaju rozważaniach wypływamy na szerokie wody problematyki mechanizmów kształtowania
i funkcjonowania świadomości historycznej oraz polityki historycznej. To, co wyżej, to tylko
moje subiektywne impresje, o których wspominam, by Czytelnik zechciał sam przemyśleć te
kwestie.
W pewnym sensie można by powiedzieć, że rozwój heraldyki samorządowej ma uwarunkowania nieco odmiennego rodzaju. Pamiętam, jak podczas już dość dawnej dyskusji, jaka odbywała się w lubelskim sejmiku samorządowym nad kwestią herbu województwa, nie brakło głosu
bardzo prominentnego radnego, który wyraził niepokój, że ustanawiając ten znak, zmierzamy
w stronę nowego rozbicia dzielnicowego. Jednocześnie refleksji wymaga kwestia, jak herby — zarówno dawne, jak i nowo tworzone — są odbierane przez dzisiejszego homo videns. Z tej głośnej
teorii Giovanniego Sartoriego zdaje się wynikać, że odbiór herbu może być dziś znacznie inny niż
w epokach wcześniejszych, niepogrążonych tak głęboko w kulturze obrazkowej, którą w XX w.
rozpowszechniła telewizja14. Myślę, że internet ową obrazkowość jeszcze wzmacnia. Dotyczy to
zwłaszcza młodych pokoleń, w których szczególną popularnością cieszy się „strój patriotyczny”.
Sądzę, że zwiększa to niepewność, czy zapatrzeni w heraldykę historyczną, nie przestajemy rozumieć dzisiejszych mechanizmów społecznego odbioru heraldyki samorządowej, którą sami
współtworzyliśmy.
Dojrzewa we mnie np. przekonanie, że choć sam w swoich ekspertyzach przedstawiających
koncepcje tworzonych od nowa herbów samorządowych podkreślałem, że mają one być znakiem wspólnoty gminnej, miejskiej itd., opartej na tradycji lokalnej i świadomości historycznej, a także powinny wspomagać rozwój poczucia wyodrębnionej tożsamości miejscowej społeczności, to w gruncie rzeczy nie potrafię odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakiej mierze jest
to moje „pobożne życzenie” (wishful thinking, czyli „chciejstwo” wg Melchiora Wańkowicza),
korzystała z wyników opracowanej przez siebie ankiety „Patriotyzm w stroju”. Uzyskała odpowiedzi od ok. 400 respondentów.
13
O tej dyskusji zob. ibidem, m.in. s. 130 i n. Autorka wykorzystała wpisy w mediach społecznościowych.
14
G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.
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a na ile jest to kalkulacja oparta na znajomości realiów. Skoro nie znam miarodajnych analiz
przedstawiających stan polskiej heraldyki samorządowej narosły w ciągu ostatniego trzydziestolecia, to żadnej pewności mieć nie mogę. Bez gruntownego przebadania materiałów Komisji Heraldycznej przy MSWiA stan takiej niewiedzy będzie się w środowisku utrzymywał
powszechnie. Nie wystarczą bowiem publikacje naukowe i publicystyczne, a nawet korzystanie ze stron internetowych samorządów itp., bo nie zawsze znajdziemy tam pełne uzasadnienia nowo tworzonych herbów wymyślanych od nowa, a także dawnych w zmodernizowanych
kształtach plastycznych. Moje osobiste doświadczenie wskazuje, że niekiedy dużo ważniejsze
od analizy projektów herbów ukończonych i funkcjonujących urzędowo okazuje się przyjrzenie wersjom, które zostały odrzucone na rzecz innych, albo też przypadków, gdy proponowane
wersje herbów nie powstały w ogóle. Przytoczę tylko jeden przykład, gdy w jednej z miejscowości położonych na wschodzie kraju o odrzuceniu projektu przez lokalne środowisko przesądził fakt nakrycia cebulastą wieżyczką budowli umieszczonej w godle. Skojarzono ją oczywiście
z budownictwem cerkiewnym. Przydałaby się też chyba wiedza o środowisku osób opracowujących koncepcje oraz realizujących je plastyków. Tych, którzy zajmują się tym na szerszą
skalę i w pełni zawodowo można by chyba określić jako uprawiających heraldykę stosowaną,
albo operacyjną lub po prostu pozostać przy określeniach ars heraldica czy też heraldyka żywa.
Ich budzący szacunek dorobek zasługuje na dogłębną analizę, która mogłaby może nieco lepiej wyjaśnić niektóre mechanizmy — np. rozwiać obawy związane z dostrzeganymi niekiedy
pewnymi objawami rutyny itp. Ogólnie uważam, że ostatnie trzydziestolecie mocno poprawiło stan heraldyki samorządowej w naszym kraju. Jednak, jak wiadomo, lepsze jest wrogiem
dobrego. Trochę nęka mnie przy tym pytanie, dlaczego nasze herby nierzadko przegrywają
z logo i innym znakami tego typu wyrosłymi na gruncie wywodzącego się z marketingu systemu identyfikacji wizualnej. Profesjonalni spece od public relations zdają się mieć z tym coś
wspólnego. Nieco obawiam się, że nierzadko chodzi tu o niską ocenę atrakcyjności plastycznej
konkretnych istniejących herbów. Niektóre w ocenie tych ekspertów nie są w stanie wygrać
konkurencji z atrakcyjniejszymi plastycznie logo używanymi w okolicy.
Tego rodzaju podejście w ramach public relations wydaje się niekiedy zgodne z odczuciami
przedstawicieli lokalnych społeczności. Nieraz miałem okazję obserwować, jaką przejawiają oni
dumę, że ich herb jest zwyczajnie piękny. Kiedyś usłyszałem, że „nasz herb jest jak piękna księżniczka wśród kopciuszków, czyli herbów innych gmin w powiecie”. Uświadomiłem sobie przy
okazji, że dla odbioru herbów samorządowych przez lokalne wspólnoty ważniejszym punktem
odniesień bywa perspektywa najzwyczajniej sąsiedzka, nie zaś od razu ogólnonarodowa. Byłem
też np. w sytuacji innego rodzaju, gdy odrzucono zaproponowany nowy wzór plastyczny dla
herbu z orłem w godle. Myślę dziś, że wspólnie z plastykiem nie potrafiliśmy na tyle odstąpić od
dokładnego oddawania historycznego wzorca, by powstał przynajmniej ładny, jeśli nie piękny
rysunek budzący dumę wśród przedstawicieli wspólnoty, która miała się tym znakiem posługiwać. Być może za wcześnie wtedy zaprzestaliśmy dalszych prób i usztywniliśmy nasze stanowisko
w przekonaniu, że działamy na rzecz poprawności heraldycznej.
* * *
Symboliczny charakter kultury to szerokie spektrum zagadnień, które powinny być brane pod
uwagę przez heraldyków przy rozpatrywaniu heraldyki samorządowej w aspekcie teoretycznym,
a przy tym ukierunkowanym nie tylko na to, jak odpowiada ona wymaganiom odwiecznej sztuki
heraldycznej oraz heraldyki traktowanej jako objaśnianie źródeł historycznych, ale też na to jak

Polska heraldyka samorządowa od 1987 r. — między umacnianiem wspólnotowej świadomości...

83

— w kształcie narastającym od 1989 r. — udaje się jej stawiać czoła wyzwaniom współczesności.
Innymi słowy, chodzi o stworzenie programu badania tego materiału, który uwzględni nie tylko
współczesny stan nauk o znakach (semiotyka), symbolach (symbology), obrazach itp., ale także
o roztrząsania ważnej kwestii, jaką są możliwości rywalizacji herbów samorządowych ze znakami
takimi, jak zwłaszcza logo i innymi elementami kultury obrazkowej, których działaniu podlega
homo videns. Mam nadzieję, że ta garść refleksji będzie stanowić zachętę do przemyślenia powyższych kwestii.
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Główne kierunki rozwoju symboliki
współczesnych herbów polskiego samorządu
Ponad ćwierć wieku funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego stanowi solidną
podstawę chronologiczną do swego rodzaju podsumowania jego aktywności, także w zakresie
kształtowania heraldyki gmin, powiatów i województw.
Wśród samorządów istnieje 1571 gmin wiejskich, z których większość nie miała wcześniej
żadnych tradycji heraldycznych, tzn. nie istniał na ich obszarze ośrodek miejski. Nie zachowały
się bądź nie istniały także zabytki sfragistyczne w postaci pieczęci wiejskich.
W wyborze przez samorządy gminne tematyki godeł herbowych zdecydowanie największą
rolę odegrała historia, najchętniej sięgano bowiem po wyobrażenia związane z dziejami gmin.
Analiza symboliki godeł wykazała, że chętnie odwoływano się również do warunków naturalnych, onomastyki (tzw. herby „mówiące” o nazwie gminy), do zjawisk społeczno-gospodarczych
i w mniejszym stopniu kultu religijnego.
Od 1999 r. w związku z utworzeniem nowych województw i powiatów również te jednostki
samorządowe podjęły działania związane z ustanowieniem nowych herbów. W przypadku herbów
województw punktem wyjścia dla tych położonych w historycznych granicach I Rzeczypospolitej
stały się staropolskie herby ziemskie, w innych podstawę wyboru godła stanowiły również dawne
herby ziemskie śląskie i pomorskie. Poza wspomnianymi symbolicznymi podstawami heraldyki
współczesnych województw jej uzupełnienie stanowiły także motywy związane ze stolicami województw i położeniem naturalnym.
Ze względu na liczbę powiatów ziemskich (314) symbolika godeł herbowych stanowi bardziej złożone zagadnienie niż w odniesieniu do województw. W godłach herbowych powiatów
w zakresie ich symboliki odwoływano się również do dawnych herbów ziemskich, ale także do
współczesnych godeł województw. Ważnych elementem symbolicznym były motywy odnoszące
się do wyobrażeń godeł miast będących stolicami powiatów czy liczby gmin znajdujących się
w granicach powiatu. W godłach powiatów można również spotkać wyobrażenia symbolizujące
położenie naturalne, gospodarkę.
W przeprowadzonych przeze mnie badaniach dotyczących symboliki herbów gmin wiejskich zachodniej Polski jeszcze w latach 90. XX w., a więc po kilku latach obowiązywania Ustawy o samorządzie gminnym, wskazałem na cztery główne grupy wizerunków tworzących godła
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herbowe1. Pierwszą z nich stanowiły godła reprezentujące historię gminy, drugą — godła
odwołujące się do motywów związanych z gospodarką, trzecią — godła związane z warunkami
naturalnymi, w końcu czwartą — godła odnoszące się do wizerunków reprezentujących nazwę
gminy2.
Ponowna analiza współczesnych godeł herbowych gmin, dokonana w ostatnich latach, generalnie potwierdziła występowanie w symbolice herbów wymienionych wcześniej grup również
w odniesieniu do całej Polski. Niewątpliwie dominującą grupę wizerunków godeł herbowych stanowią wyobrażenia symbolizujące szeroko rozumianą historię. Ta dominacja wydaje się z jednej
strony dość oczywista i zgodna z ogólną regułą spotykaną w heraldyce, według której posiadacz
herbu chce ukazać w ten sposób jak najdłuższą historię np. rodziny, ale też miasta. Z drugiej strony wydaje się, że wpływ na wybór symboliki historycznej ma zbyt dosłowna interpretacja ustawowego zapisu mówiącego o tym, że herby jednostek samorządowych powinny być ustanawiane
w zgodzie z miejscową tradycją historyczną3. Jakkolwiek Komisja Heraldyczna przy MSWiA
wyjaśnia w swoich zaleceniach, że „pod tym pojęciem rozumieć należy także tradycję używania
danych symboli w przeszłości”4, to w przypadku wielu gmin jako konieczne przyjęto wyszukanie
motywów związanych z historią, które powinny znaleźć się w godle herbowym.
Wraz z rozwojem heraldyki gmin symbolika historyczna zaczęła obejmować coraz większe
spektrum wydarzeń, postaci, miejsc czy obiektów, które zgodnie z uchwałami samorządów znalazły się w godłach herbowych. Analiza znacznej grupy godeł zawierających motywy historyczne,
szacowanej na ponad 60% współczesnych herbów gmin, pozwala na wydzielenie w niej kilka
najbardziej charakterystycznych i najczęściej występujących wizerunków symbolicznych.
Wizerunki reprezentujące w godłach herbów gmin ich historię można podzielić na kilka zasadniczych grup związanych z częstotliwością ich występowania. Owa „częstotliwość” jest w znacznym stopniu uzależniona od położenia geograficznego gminy.
Pierwsza z symbolicznych grup jest związana z heraldyką szlachecką poprzez umieszczenie
godła w całości bądź uszczerbionego, pochodzącego z herbu szlacheckiego. Najczęściej wizerunki
tego typu reprezentują związki terenu gminy z dawnymi właścicielami. Jest to symbolika charakterystyczna głównie dla ziem Polski centralnej i wschodniej, np. herb Jelita Zamoyskich w godłach gmin położonych w dawnej ordynacji zamojskiej — Godziszów i Tereszpol w woj. lubelskim. Herb szlacheckich właścicieli, niekiedy założycieli wsi, jako jedyny wizerunek godła gminy
jest przyjmowany przez samorządy w sytuacji, w której w przeszłości jedna rodzina władała tymi
terenami przez stulecia lub uznano, że miała wyjątkowe znaczenie w dziejach terytorium. Znacznie częściej niż pojedyncze herby szlacheckie samorządy gminne decydują się na umieszczenie
w godle znaków kilku rodzin. Uzasadnienie takiego wyboru odnosi się najczęściej do faktu: „że
obie rodziny zasłużyły się dla gminy”, tak jak w przypadku Moszczenicy w woj. łódzkim i widniejących w jej herbie, godeł Jelita Kossowskich i Nałęcz Małachowskich5. Wśród uzasadnień można
odnaleźć również takie, w których wybór godeł szlacheckich wynikał nie tylko z faktu, że rodziny te były właścicielami, ale także należały do najbardziej znanych w dawnej Rzeczypospolitej.
1

W. Strzyżewski, Współczesne herby gmin wiejskich Polski Zachodniej — próba systematyki, „Studia Zachodnie”,
t. 4, 1999, s. 325–331.
2
Ibidem, s. 328–329.
3
Ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach z późniejszymi zmianami, „Dziennik Ustaw” 1978,
nr 31 poz. 130, art. 3, ust. 2.
4
Zasady tworzenia herbów, flag, sztandarów i pieczęci jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zob. Komisja
Heraldyczna, mswia.gov.pl/pl/administracja/komisja-heraldyczna [dostęp: 19 VI 2017].
5
Herb i flaga Moszczenicy, www. moszczenica.pl [dostęp: 20 VI 2017].
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W herbie gminy Sterdyń w woj. mazowieckim widnieje Topór Ossolińskich i Ślepowron Krasińskich — „rodzin znanych właścicieli”6.
Druga grupa wyobrażeń, które chętnie są wykorzystywane przez samorządy jako godła herbowe to dawna architektura. Godła zawierające wizerunki historycznych budowli zachowanych do
dziś, rzadziej istniejących w przeszłości w gminie — takich jak: wieże, dwory, zamki — w niektórych przypadkach funkcjonujące jako tzw. dominanty przestrzenne krajobrazu kulturowego,
symbolizują wielowiekowe dzieje danego terytorium. Nawiązanie do tych odległych tradycji było
związane z sięganiem po motywy architektoniczne symbolizujące dawne grody, np. gminy: Gubin, woj. lubuskie; Doruchów, woj. wielkopolskie, oraz zamki, np. gmina Babice, woj. małopolskie. Niekiedy jedno wyobrażenie budowli symbolizuje kilka zamków istniejących w przeszłości
na terenie gminy, tak jak w godle gminy Gierałtowice, woj. śląskie7. W przypadku umieszczenia
w godle herbowym wizerunku z nie tak odległej przeszłości, ale takiego, który ma dla mieszkańców znaczenie historyczne, w uzasadnieniu wyboru godła wyjaśniano najczęściej, że jest to
„najbardziej charakterystyczna budowla na terenie gminy”8, tak jak tzw. „Sukiennice” z początku
XX w. w gminie Przystajń, woj. śląskie, czy kościół, również z początku XX w., w herbie Baboszewa, woj. mazowieckie.
Trzecia grupa wyobrażeń symbolicznych w godłach jest związana z wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce na obecnym terytorium gminy, np. bitwy (gmina Gorlice, woj. małopolskie bitwa w 1915 r.), orzeł Związku Strzeleckiego (gmina Michałowice, woj. małopolskie), koncentracja wojsk polskich w 1672 r. na wyprawę przeciw Tatarom (gmina Telatyn, woj. lubelskie)9.
Do tej samej grupy symbolicznej można zaliczyć godła herbowe, których wizerunki odnoszą się
do postaci związanych z terenem gminy, właściciela (gmina Tuchomie w woj. pomorskim — rycerz Chocimir.
Czwarta grupa wyobrażeń jest związana z dawnymi zabytkami prawa, najczęściej używanymi
w przeszłości na terenie gminy. Były to głównie pieczęcie wiejskie, przede wszystkim sądowe, stąd
przedstawienia wagi, personifikacji Sprawiedliwości. Waga widnieje w godle gminy Gaworzyce,
woj. dolnośląskie. Wizerunki napieczętne dawnych wsi zawierały także wyobrażenia związane
z dawnymi zajęciami mieszkańców — stąd dwa drewniane koła w herbie gminy Polanka Wielka,
woj. małopolskie. Dawne pieczęcie jako wzorce ikonograficzne godeł herbów gmin są głównie
wykorzystywane na terenach zachodniej i południowej Polski.
Wymienione cztery dominujące grupy wizerunków godeł reprezentujących historię gminy
oczywiście nie wyczerpują tematyki symboliki odnoszącej się do przeszłości. W wielu godłach
motywy historyczne występują wspólnie z tymi reprezentującymi np. położenie naturalne, gospodarkę czy nazwę gminy.
Kolejna, ważna i często wykorzystywana grupa wizerunków w herbach gmin jest związana
z szeroko rozumianymi treściami religijnymi. Pod względem częstotliwości ich występowania
i liczby godeł z tego typu wizerunkami stanowią one drugą po motywach historycznych grupę
symboliczną.
Symbolika religijna jest w godłach reprezentowana najczęściej poprzez umieszczenie wizerunków postaci świętych patronów miejscowych kościołów parafialnych, zarówno aktualnych,
np. gmina Wielka Wieś, woj. małopolskie, jak i dawnych, gmina Rząśnia, woj. łódzkie. Stanowi
6

Uchwała nr XXX/170/01 z 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Sterdyń.
Herb Gminy Gierałtowice, www.Gieraltowice.pl [dostęp: 10 VIII 2017].
8
Herb gminy Przystajń, gminaprzystajn.pl [dostęp: 12 VIII 2017].
9
Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Telatyn z 21 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi
i pieczęci Gminy Telatyn oraz zasad ich stosowania.
7
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swego rodzaju nawiązanie do wywodzącej się ze średniowiecznych pieczęci miejskich tradycji
umieszczania postaci świętych jako symbolicznych opiekunów wspólnoty. Obok przeważającej
liczby przedstawień postaci świętych patronów można również spotkać inne interpretacje symboliczne odwołujące się np. do nazwy gminy, tak jak wizerunek św. Stanisława w godle gminy
Stanin (woj. lubelskie) od Stan, czyli skróconego imienia.
Motywy religijne są reprezentowane w godłach nie tylko przez postaci świętych patronów
kościołów z obszaru gminy, ale także za pośrednictwem atrybutów przypisanych im w tradycji
chrześcijańskiej. Występowały one zarówno samodzielnie w godłach, jak i wspólnie z postaciami
świętych. I tak symbole maryjne, najczęściej lilie, są ukazywane niekiedy wspólnie z postacią
NMP, np. w przypadku godła gminy Wąsewo w woj. mazowieckim.
Ikonografia odwołująca się do żywota osoby świętej i jej działalności, podobnie jak jej postać, zgodna jest z wywodzącą się od czasów średniowiecza budową wyobrażeń symbolicznych
związanych ze świętym poprzez jego atrybuty. Dotyczy to także współczesnych świętych, tak jak
dwie korony złota i czerwona, symbolizująca wizje św. Maksymiliana Kolbe (Teresin, woj. mazowieckie). Spośród atrybutów świętych stanowiących jedyny lub główny element godła najczęściej
umieszczano te, które symbolizowały świętych: Wojciecha, Piotra i Pawła, Mikołaja, czy Marcina.
Atrybuty patronów miejscowych kościołów występowały niekiedy w połączeniu z fragmentem
godła zakonnego (Leśna Podlaska, woj. lubelskie).
Od motywów religijnych należy odróżnić symbolikę kościelną reprezentującą w herbach gmin
związek jej terytorium z rozmaitymi instytucjami kościelnymi. W dawnych dobrach biskupich
pojawiają się zatem wizerunki infuł i pastorałów, elementy z godeł herbowych biskupstw, kapituł
katedralnych. Wśród wielu przykładów takich godeł można wymienić: lilie z herbu arcybiskupów
gnieźnieńskich w herbie gminy Kocierzew Południowy, woj. łódzkie10; pastorał symbolizujący
biskupów płockich w herbie gminy Rząśnik, woj. mazowieckie11, czy Chrystogram z krzyżem
Towarzystwa Jezusowego w herbie gminy Pawłosiów, woj. podkarpackie12.
Symbolika gospodarki gminy z reguły jest przedstawiana w dwojaki sposób, pierwszy odwołujący się do tradycyjnych zajęć mieszkańców oraz drugi nawiązujący do współczesnej specyfiki
gospodarczej. W związku z wiejskim statusem gmin są to najczęściej wizerunki związane z rolnictwem. Reprezentowane jest ono w godłach głównie przez dwa typy wizerunków, pierwszy to
charakterystyczne uprawiane w gminie rośliny i hodowane tam zwierzęta, drugi to narzędzia.
W odniesieniu do roślin w większości herbów widnieją wizerunki kłosów różnych zbóż, jeden
lub kilka, np. odpowiadające liczbie sołectw. Wśród licznych przykładów wizerunków kłosów
w godłach można wymienić herb gminy Gruta, woj. kujawsko-pomorskie — jeden kłos, gminy
Niegosławice, woj. lubuskie — dwa kłosy, gminy Słubice, woj. mazowieckie — trzy kłosy. W godłach gmin Polski centralnej pojawiają się również wizerunki jabłek: gmina Jasieniec, woj. mazowieckie, w Polsce wschodniej — szyszki chmielu: gmina Wilków, woj. lubelskie, a w zachodniej
— winna latorośl: gmina Zbrosławice, woj. śląskie — krzew winorośli, dawna gmina wiejska
Zielona Góra, woj. lubuskie — kiść winogron.
Narzędzia rolnicze w godłach herbowych, reprezentowane są najczęściej przez wizerunki kos,
grabi, np. gmina Jaworze, woj. śląskie, gmina Kłodawa, woj. lubuskie.

10

Uchwała nr III/15/06 Rady Gminy Kocierzew Południowy z 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Kocierzew Południowy.
11
Uchwała nr XL/182/2010 Rady Gminy Rząśnik z 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu
i flagi Gminy Rząśnik.
12
Uchwała nr XXXVI/191/2017 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pawłosiów.
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Aktywność gospodarczą mieszkańców pokazują w godłach także charakterystyczne miejscowe
wyroby. Do najstarszych przedstawień należy zaliczyć podkowy, np. gmina Wojciechów, woj. lubelskie, czy mniej typowe sznury bursztynu w gminach Turośl, woj. podlaskie, i Doruchów, woj.
wielkopolskie, kryształowy kielich — gmina Lubaczów, woj. podkarpackie, łowickie wycinanki
— gmina Zduny, woj. łódzkie.
Motywy gospodarcze można również traktować jako nawiązanie do historii gminy, bo przedstawiały niekiedy przedmioty związane z dawną działalnością, dzięki której powstawały i rozwinęły się miejscowe wsie.
Współczesna gospodarka gminy inna niż rolnictwo została zaprezentowana w odniesieniu do
turystyki poprzez żaglówkę — gmina Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie.
Godła zawierające wyobrażenia związane z położeniem naturalnym gmin to kolejna duża grupa widoczna we współczesnych herbach samorządowych. Spośród wizerunków reprezentujących
warunki naturalne w godłach najczęściej jest widoczne nawiązanie do zjawisk hydrograficznych
— pas, wstęga, odnoszące się np. do rzeki przepływającej przez gminę. Wizerunki wstęgi symbolizującej rzekę widnieją m.in. w godłach gmin: Świnice Warckie, woj. łódzkie13, Dołhobyczów,
woj. lubelskie14. Zbiorniki i cieki wodne symbolizują niekiedy rośliny wodne, np. lilie wodne
— gmina Ostrów, woj. podkarpackie. Drugim po hydrografii symbolicznym reprezentantem
warunków naturalnych w godłach jest szeroko rozumiana flora i fauna, odwołująca się do typowej dla terenu gminy roślinności, najczęściej drzew, stąd dąb w godle gminy Malanów, woj. wielkopolskie15. Wizerunki dębów dominują wśród wyobrażeń drzew, symbolizując m.in.: główny
gatunek drzew dawnej puszczy, najstarszy okaz drzewa w gminie, czy „leśny charakter gminy”, ale
pojawiają się też np. grzyby — gmina Harasiuki, woj. podkarpackie16.
W symbolice heraldycznej są też zawarte wyobrażenia zwierząt lub roślin, których pojawienie
się było związane z przekształceniem krajobrazu poprzez np. wybudowanie umocnień, twierdz
czy bunkrów — nietoperz (gmina Piątnica, woj. podlaskie).
Współczesna heraldyka samorządowa w swojej symbolice nawiązuje również do wyobrażeń
występujących w innych grupach herbów. Za takie należy uznać herby gmin z tzw. „godłami
mówiącymi”, czyli nawiązujące w swojej symbolice do nazwy gminy. Wizerunki umieszczane
w godłach symbolizują wyłącznie nazwę gminy, np. bóbr w herbie gminy Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie, bądź mają nieco bardziej złożone znaczenie, odnosząc się do nazwy i np. do
zajęć mieszkańców, tak jak w godle gminy Bartniczka17. Podobną podwójną symbolikę ma godło
w herbie gminy Jastrzębia, woj. mazowieckie, w którym wizerunek jastrzębia nawiązuje do tradycji polowań z ptakami i jednocześnie do nazwy gminy18. Za godła nawiązujące do nazwy gminy
należy również uznać te, które zawierają inicjały nazw gmin.
Specyficzną grupę godeł stanowią te związane z gminami wiejskimi położonymi wokół miast.
Symbolika herbów takich gmin często wynika z herbu bądź z samego miasta, wokół którego
znajduje się gmina wiejska. Przykładem takiego godła jest herb gminy Chełm, w którym widnieje
uszczerbiony herb ziemski — ziemi chełmskiej, nawiązujący jednocześnie do znaku miejskiego
13

Historia herbu i miejscowości Świnice Warckie, http://www.swinicewarckie.com.pl [dostęp: 10 VI 2017].
Herb Gminy Dołhobyczów, http://www.dolhobyczow.pl [dostęp: 20 VI 2017].
15
Uchwała nr XIV/83/99 Rady Gminy Malanów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia herbu Gminy Malanów.
16
Uchwała nr XXX/185/2002 Rady Gminy w Harasiukach w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Harasiuki.
17
Uchwała Rady Gminy z 15 maja 2009 r.
18
Uchwała nr XXIX/135/ 2013 Rady Gminy Jastrzębia z 4 września 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi,
baneru i pieczęci Gminy Jastrzębia.
14
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Chełma19. Inne rozwiązanie zastosowano w godle gminy Deszczno, woj. lubuskie, w którym
umieszczono stylizowane godło z herbu pobliskiego Gorzowa Wielkopolskiego20. Natomiast
w godle gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński widnieje wizerunek kapliczki Maryjnej w błękitnym polu. W tym przypadku barwa nawiązuje do herbu miasta21.
Na podstawie opisanych grup symbolicznych można wydzielić kilka najczęściej powtarzających się w godłach schematów przedstawieniowych wizerunków, reprezentujących różne grupy
symboliczne:
1. Wyobrażenie związane z historią — motyw reprezentujący nazwę gminy — wizerunek odnoszący się do liczby sołectw
2. Motyw historyczny — nazwa gminy
3. Nazwa gminy — wizerunek symbolizujący położenie naturalne — motyw związany
z gospodarką
4. Nazwa gminy — dawne tradycje, np. sokolnictwo
5. Nazwa gminy — liczba sołectw (10 kłosów)
6. Symbole religijne (atrybuty patronów) — warunki naturalne (dwie wstęgi rzek)
7. Motyw związany z kultem religijnym — godło lub herb dawnych właścicieli ziemskich
8. Uszczerbiony herb ośrodka miejskiego, wokół którego jest położona gmina wiejska — godło
lub herb dawnych właścicieli z obszaru gminy
9. Uszczerbiony herb ośrodka miejskiego — motyw związany z gospodarką — warunki
naturalne
10. Charakterystyczny zabytek — motyw symbolizujący gospodarkę — położenie naturalne –
nazwa gminy
11. Położenie naturalne — rezerwat — dawna gospodarka
Analizując czynniki wpływające na rozwój symboliki herbów współczesnych samorządów,
można wskazać cechy zgodne z tymi, które są typowe dla całej heraldyki. Samorządy umieszczają
zatem w herbach wizerunki symbolizujące historię, tak jak w przeszłości czyniły władze dawnych
miast, szlachta, aby wykazać jak najdawniejsze pochodzenie i tradycje ich terenów. Symbolika
religijna, najczęściej związana z patronami miejscowych kościołów, również jest zgodna z typową w heraldyce chęcią ukazania opiekuna posiadacza herbu. Motywy gospodarcze, fauna i flora
w godłach nawiązują do tradycji heraldycznej związanej z utrwalaniem w herbie wyobrażeń najbardziej reprezentatywnych dla ich posiadacza.
Problemy z dokonaniem wyboru wizerunków umieszczanych w godłach herbowych były
związane w przypadku dziejów gminy z kwestiami sporów dotyczących interpretacji wydarzeń
i znaczenia postaci historycznych. Burzliwe dyskusje prowadzono także w przypadku nieuwzględnienia w treści godła symboli reprezentujących miejscowości (sołectwa) z obszaru gminy czy
powiatu. Mniejsze znaczenie miały kwestie światopoglądowe czy brak zgodności co do reprezentatywności motywów związanych z gospodarką, np. gatunku zboża. Niekiedy zdaniem radnych
proponowane wizerunki były „zbyt mało godne”, np. fasola. Zdecydowanie najmniejsze znaczenie przy wyborze symboliki odgrywały różnice polityczne, a także obyczajowe.
Zaprezentowany syntetyczny przegląd głównych grup symbolicznych herbów samorządów
gminnych wskazuje, że współczesny pejzaż heraldyczny uległ znaczącemu przekształceniu. Odnosi
19

Uchwała nr XLVIII/270/2006 Rady Gminy Chełm w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Chełm.
Uchwała nr V/47/2007 Rady Gminy w Deszcznie z 28 marca 2007 r. ws. zmiany Statutu Gminy, uchwalonego
29 czerwca 1999 r.
21
Uchwała nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z 30 października 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flag, banneru i pieczęci Gminy Lidzbark Warmiński oraz zasad ich stosowania.
20
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się on zarówno do kompozycji herbów, jak i ich treści symbolicznych. Amatorsko wykonane projekty herbów z początków lat 90. XX w. zostały zastąpione przez profesjonalnie przygotowane
znaki heraldyczne, a ich symbolika zawiera treści najbardziej reprezentatywne dla poszczególnych
samorządów. Dominacja symboliki historycznej w godłach herbowych świadczy o tym, że właśnie odwołania do przeszłości są dla współczesnych samorządów najważniejsze.
Proces kształtowania herbów samorządowych nie został jednak zakończony, są jeszcze takie
gminy, które nie ustaliły swoich znaków, inne zmieniają ich symbolikę lub poprawiają kompozycję godła. Z pewnością można stwierdzić, że współczesna heraldyka polskiego samorządu jest
heraldyką nadal „żywą”.

Herb szlachecki jako herb gminy

1. Odrowąż. Gmina Iwanowice,
woj. małopolskie

2. Dębno. Gmina Potworów,
woj. mazowieckie

3. Nałęcz. Gmina Babiak,
woj. wielkopolskie

Herby, godła kilku rodzin szlacheckich w herbie gminy

4. Nałęcz i Kościesza. Gmina
Łoniów woj. świętokrzyskie

5. Jelita i Nałęcz. Gmina
Moszczenica, woj. łódzkie

6. Wieniawa i Trąby. Gmina
Przygodzice, woj. wielkopolskie
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Historyczne budowle w godłach herbowych gmin wiejskich

7. Gród. Gmina Santok,
woj. lubuskie

8. Zamek. Gmina Wysokie,
woj. lubelskie

9. Kościół z początku
XX w. Gmina Baboszewo,
woj. mazowieckie

Godła symbolizujące wydarzenia z dziejów gmin

10. Wojska hetmana Jana
Sobieskiego wyruszyły na
wyprawę przeciw Tatarom
w 1672 r. Gmina Telatyn,
woj. lubelskie

11. Bitwa w powstaniu
styczniowym. Gmina Żyrzyn,
woj. lubelskie

13. Gmina Grunwald,
woj. warmińsko-mazurskie

12. Orzeł Związku Strzeleckiego.
Gmina Michałowice,
woj. małopolskie

Główne kierunki rozwoju symboliki współczesnych herbów polskiego samorządu
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Symbolika religijna postaci świętych

14. Święci Idzi, Wojciech
i Mikołaj — gmina Wielka
Wieś, woj. małopolskie

15. Święci Mateusz i Maciej,
gmina Rząśnia, woj. łódzkie

16. Św. Stanisław, gmina Stanin,
woj. lubelskie

Atrybuty świętych w godłach herbowych

17. Wiosło, włócznia i pastorał,
Św. Wojciech, gmina Rychliki,
woj. warmińsko-mazurskie

18. Miecz i klucze, Św. Piotr
i Paweł, gmina Gromnik,
woj. małopolskie

19. Płaszcz i miecz, Św. Marcin,
gmina Poświętne, woj. podlaskie

Warunki naturalne gminy w godłach herbowych

20. Położenie nad rzekami
Wisła i Dunajec, gmina
Wietrzychowice, woj. małopolskie

21. Położenie wśród gór. Gmina
Kłodzko, woj. dolnośląskie

22. Położenie wśród
lasów, gmina Niwiska,
woj. podkarpackie

94

Wojciech Strzyżewski

Świat roślin i zwierząt w godłach gmin wiejskich

23. Trzy sielawy. Gmina
Chrzypsko Wielkie,
woj. wielkopolskie

24. Żółw błotny. Gmina Przyłęk,
woj. mazowieckie

25. Świerk i grzyby. Gmina
Harasiuki, woj. podkarpackie

Symbolika reprezentująca rolnictwo w godle herbowym

26. Kłosy zbóż, gmina Olszanka,
woj. mazowiecke

27. Pług, gmina Wąsewo,
woj. mazowieckie

28. Kosa, gmina Wielowieś,
woj. śląskie

Graficzne przedstawienie nazwy gminy w godle

29. Kamień, gmina Kamień,
woj. podkarpackie

30. Pień drzewa bartnego,
gmina Bartniczka,
woj. kujawsko-pomorskie

31. Jastrząb, gmina Jastrzębia,
woj. mazowieckie

Główne kierunki rozwoju symboliki współczesnych herbów polskiego samorządu

Inicjał nazwy gminy w godle herbowym

32. Gmina Bełżyce,
woj. lubelskie

33. Gmina Buczek,
woj. łódzkie

34. Gmina Stężyca,
woj. pomorskie
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Opisy herbów w średniowiecznych wywodach szlachectwa
Zachowane po procesach oczyszczenia szlachectwa zapisy w księgach ziemskich i grodzkich, tworzą — poprzez swoją masowość — wyjątkową grupę wśród źródeł pisanych do badań nad heraldyką szlachecką w Polsce. Ich znaczenie w badaniach heraldycznych podkreśla nie do końca
poprawne określanie ich w literaturze mianem „zapisek herbowych” lub zapisek „heraldycznych”,
za najbardziej poprawne należy uznać miano: „wywody szlachectwa”. Pomijając wykorzystanie
ich w cennych badaniach prawno-historycznych nad samą instytucją nagany szlachectwa, stały
się one podstawą licznych ustaleń w badaniach społecznych, genealogicznych i – rzecz jasna —
heraldycznych, tu zwłaszcza w opracowaniach dotyczących poszczególnych herbów1. Możliwość
i potencjał wywodów szlachectwa również w poznaniu języka opisu herbów zostały zasygnalizowane przez Józefa Szymańskiego we wstępie jego Herbarza średniowiecznego rycerstwa polskiego2.
Pogłębienie dotychczasowej — niestety bardzo ogólnikowej — wiedzy w tym zakresie wymaga
uwzględnienia kilku podstawowych kwestii:
1) wymogi proceduralne i kancelaryjne dotyczące opisów herbów oraz praktyka. Obserwacje
powinny być prowadzone w różnych skalach: zarówno poszczególnych ziem, jak i poszczególnych powiatów — wynika to ze sposobu organizacji sądów ziemskich i ich kancelarii. Dopiero
na tej podstawie możliwe będzie wnioskowanie uogólniające;
2) autorstwo brzmienia opisów herbów zarejestrowanych w księgach (strona, jej świadkowie czy
kancelaria sądowa);
3) do jakiego stopnia (również w ujęciu liczbowym — co nie zostanie jednak zestawione w niniejszym artykule) zapiski herbowe mają charakter wiernych protokołów czynności sądowych,
a w jakim stanowią tylko uogólnione relacje.

1

W. Semkowicz, Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV–XV wieku, Lwów 1899; J. S. Matuszewski,
Nagana szlachectwa w Polsce w XV i XVI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria 1, 1971,
z. 77, s. 125–147; J. Wroniszewski, Wywody szlachectwa w Małopolsce XIV–XV wieku. Kwestia autentyczności
najstarszego wywodu z 1335 r., [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane
Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 227–239; J. Bieniak, Dobrzyński wywód szlachectwa z 1378 r., [w:] Heraldyka i okolice, red. S. Górzyński, H. Manikowska, A. Rachuba,
Warszawa 2002, s. 445–454; A. Szymczakowa, Nagana szlachectwa w Sieradzkiem w XV wieku, [w:] Heraldyka
i okolice, s. 455–465;
2
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 61–63.
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W artykule skupiam się ma późnym średniowieczu, z którego zachowało się ponad 2000 opublikowanych drukiem zapisek dotyczących wywodów szlachectwa. Należy od razu wspomnieć,
że obserwacje Alicji Szymczakowej z badań nad naganą i oczyszczeniem szlachectwa w ziemi
sieradzkiej, wskazujące na nagły spadek liczby procesów o naganę w II poł. XV w.3, można uznać
za odzwierciedlenie tendencji ogólnopolskiej. W aktach krakowskich, wywody z II poł. XV w.
to zaledwie około 1/6 wszystkich spraw o naganę z tego stulecia. Obraz ten może być jednak
zniekształcony przez zakres prowadzonych kwerend, jak się zdaje obejmujących w pełniejszym
stopniu księgi najstarsze.
Chociaż opublikowane „wywody szlachectwa” są związane z procedowaniem w sprawach
o nagany, materiał ten nie jest jednorodny. Poszczególne zapiski dotyczą różnych etapów postępowania procesowego, przy czym rzadko uda się skompletować wszystkie zapisy odzwierciedlające
kolejne fazy postępowania jednego procesu. Zapiski mogą się odnosić do:
1) wniesienia pozwu przeciw oszczercy w okolicznościach nagany szlachectwa poza sądem lub
deklaracji przynależności do szlachty i wyrażenia woli przeprowadzenia procedury oczyszczenia szlachectwa w sytuacji zaistnienia nagany w sądzie w trakcie trwania innego procesu;
2) przedstawienia świadków wraz z ewentualnym sformułowaniem roty, czasem zarejestrowanej
w osobnych zapiskach;
3) przysięgi świadków i wyroku przysądzającego pełnię praw szlacheckich;
4) nałożenia kar na oszczercę4.
Ustrój sądownictwa ziemskiego i grodzkiego w Polsce był nacechowany odmiennościami regionalnymi. O ile przy tym w Małopolsce, a także w ziemi łęczyckiej, sieradzkiej, Kujawach
świadkowie składali przysięgę wobec sądu; w Wielkopolsce właściwej postępowanie dowodowe
przeprowadzał prawidlnik (na ogół wicepodkomorzy lub woźny lub obaj razem), który następnie

3

Zob. przyp. 1.
Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis, wyd. B. Ulanowski, [w:] Starodawne Prawa
Polskiego Pomniki, t. 7, cz. 2, Kraków 1885; Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski,
Archiwum Komisji Historycznej AU, t. 3, Kraków 1886, s. 271–460; Zapiski herbowe z dawnych ksiąg przechowywanych w archiwum radomskim i warszawskim, wyd. K. Potkański, Archiwum Komisji Historycznej AU, t. 3,
Kraków 1886; Najdawniejsze zapiski herbowe chełmskie, wyd. Z. D. Kozicki, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 2, 1909
(ibidem, idem, Najdawniejszy wywód szlachectwa lubelski z 1348 r.; Zapiska gnieźnieńska z l. 1440–1448); Nieznane
zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, zebrał S. Łaguna, wyd. F. Piekosiński, AKH AU, t. 8,
Kraków 1898; Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg wiślickich, wyd. F. Piekosiński, [w:] idem, Studia rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. 7, Kraków 1907; Zapiski sądowe województwa sandomierskiego
z lat 1395–1444, wyd. F. Piekosiński, AKP AU, t. 8, Kraków 1907; Wywody szlachectwa w Polsce XIV–XVII w.,
wyd. W. Semkowicz, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 3, 1913; Nieznane zapiski
heraldyczne, wyd. S. Kozierowski, „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki”, t. 43, 1915; Nieznane zapiski heraldyczne, cz.2, wyd. S. Kozierowski, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 6, 1923;
Pokłosie heraldyczne, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 6, 1921–1923; Nieznane zapiski heraldyczne, wyd. Z. Wdowiszewski, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 7, 1926; Nieznane zapiski
heraldyczne. Zapiski mazowieckie z XV i XVI wieku, wyd. Z. Wdowiszewski, „Rocznik Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego”, t. 8, 1928; Inscriptiones clenodiales. Zapiski herbowe krakowskie z XIV i XV w., wyd. A. Kamiński, „Miesięcznik Heraldyczny”, t. 11, 1932; Średniowieczne zapiski heraldyczne łęczyckie, wyd. Z. Wdowiszewski,
„Miesięcznik Heraldyczny”, t. 14, 1935; Mazowieckie zapiski herbowe z XV–XVI w., wyd. A.Wolff, Kraków 1937;
Fragmenty zapisek heraldycznych piotrkowskich i radomskich województwa sieradzkiego XIV i XV w., wyd. A. Gieysztor, „Przegląd Historyczny”, t. 37, 1948; Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg sądowych kaliskich z XV w., wyd. T. Jurek, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Nowa Seria, t. 1 (12), 1993, s. 133–148; Nieznane zapiski
herbowe z wielkopolskich ksiąg sądowych, wyd. J. Karczewska, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”,
t. 7 (18), 2005, s. 111–115.
4
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składał relację o złożonych przysięgach świadków na podstawie rot, przygotowanych przez sąd
i często zachowanych w formie osobnych zapisek5.
Nie wolno przy tym zapominać, że oczyszczanie szlachectwa pojawiło się za panowania Kazimierza Wielkiego jako procedura nowa. Uprawnienia i honor związane z prawem rycerskim
zostały w nich uzależnione nie tylko od posiadania wolnej ziemi, ale również od pochodzenia.
Ofiarami nagan byli w większości ziemianie posiadający majątki na prawie rycerskim, rzecz zatem
skupiała się na konieczności udokumentowania odpowiedniej genealogii. Zatem nie szło już o ius
militale, lecz o „ius nobile militale”6. Do tego nie mogło służyć świadectwo bliskich krewnych,
którzy automatycznie sami stawali się „podejrzani”. Nadawali się natomiast krewni odlegli stopniem, nie fratres i patrui carnales germani, ale fratres clenodiales; jak również ziemianie, „którzy
wiedzieli”, czyli innymi słowy akceptowali naganionego jako równego pochodzeniem.
Związki rodzinne, czyli wymagane pochodzenie, a mówiąc wprost przynależność do jednego
rodu (parantela, genealogia, stirps, plemię, krew) dokumentowała wspólnota znaków: herbu, zawołania oraz nazwy. Tak rzecz stawia już jeden z najstarszych wywodów szlachectwa wg kazimierzowskiej procedury, dokument sądu ziemskiego dobrzyńskiego z 1378 r.: naganieni przedstawili
świadków, de quorum se nominaverunt generatione, signo et vocatione sive nomine dicto
Prawda7. Te same elementy identyfikacyjne zawiera formularzowa zapiska z księgi płońskiej z lat
1400–1417, podając formułę roty przysięgi dla pierwszej pary świadków z rodu ojczystego: frater
noster unius proclamacionis, clenodii, signi et nominis. Pozostali 4 świadkowie przysięgali natomiast, że jest z pierwszymi dwoma unius proclamacionis et clenodii 8. W obu tych źródłach pod
pojęciem nomen należy widzieć nazwę rodu (nomen genealogiae)9.
Cztery najstarsze wywody z ziemi krakowskiej (sądowe littera expurgatoria) pochodzą z lat:
jeden — 1358–1366, jeden — 1361–1376, dwa — 1362–1376; wszystkie wzmiankują przeprowadzenie dowodu z podaniem informacji o herbie (clenodium) i zawołaniu. Nie ma przy tym
powodu, aby kompetencje sądu ziemskiego do rozpatrywania tych spraw przesuwać dopiero na
okres po śmierci Kazimierza Wielkiego (1370), jak uważa Janusz Bieniak, gdy król nie był obecny
w kraju. Najstarsze dokumenty poświadczające szlachectwo (książęcy dobrzyński z 1345 i królewski 1348 r.) oraz wzmianki o nich w późniejszych księgach — jedna z czasów Łokietka i trzy
Kazimierza Wielkiego to dokumenty królewskie lub książęce. J. Bieniak sądzi stąd, że sprawy te
należały pierwotnie do kompetencji monarszej10. Jest to jednak zapewne również kwestia związana z formowaniem się sądownictwa ziemskiego (zwłaszcza w Małopolsce), którego etapem
było łączenie przez podsędka ziemskiego krakowskiego jednocześnie funkcji sędziego królewskiego sądu nadwornego na zamku krakowskim. Sędzia dworu (podsędek krakowski) działał tak
w obecności króla, jak i samodzielnie. Sąd ten prowadził również sprawy o naganę. Wzmiankują
5

W. Semkowicz, Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV–XV wieku, s. 23. O funkcji prawidlnika
zob. J. Bardach, Prawidlnik w dawnym prawie polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 21, 1961, z. 2, s. 31–67.
6
J. Bieniak, Dobrzyński wywód szlachectwa, s. 454,
7
Ibidem, s. 453.
8
Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, zebrał S. Łaguna, wyd. F. Piekosiński,
nr 41.
9
Nazwy rodów są głównie znane z wywodów szlachectwa czy dzieł Długosza. Inne źródła sygnalizują jednak ich
używanie w życiu codziennym. Np. w opisie pieczęci z 1403 r. występuje figura armis Gryfowie (Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, cz. 1, (1063–1415), Lublin 1965, nr 159). W sprawie z 1400 r.
powodem nagany stało się stwierdzenie: sum quod sum, sed non Strepa. Użyto go wobec Trzecieskiego z rodu
Strzemieni. Nota bene Strzemienie jako nazwa rodu występuje nader często w wywodach szlachectwa (Inscriptiones
clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis, wyd. B. Ulanowski, nr 91).
10
J. Bieniak, Dobrzyński wywód szlachectwa, s. 451–452.
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o tym akta ziemskie krakowskie z 1398 r., kiedy Marcin syn Bartka z Żydowa wykazał swoje pochodzenie z herbu Strzemień i zawołania Ławszowa na podstawie dokumentu Andrzeja z Wawrowic olim subiudicis castri Cracoviensis11. Wawrowski, podsędek krakowski w latach 1358–1384,
był równocześnie sędzią nadwornym w latach 1357–136612.
Najstarsza wzmianka o dokumencie królewskim dokumentującym wywód (per fratres et testes) de clenodio Stary Koń i zawołania Stary Koń powołuje się na akt Władysława Łokietka13.
Wskazuje on na wywód według wymogów sformułowanych w Statutach Kazimierza Wielkiego,
jeżeli idzie o dobór świadków (krewni ojczyści oraz świadkowie in testimonium), jak też wskazanie herbu i zawołania jako elementu dokumentującego szlacheckie pochodzenie. Bez znajomości
treści tego dokumentu nie sposób orzec, czy nie wchodzi tu w grę falsyfikat, lub uzupełnienie
o informacje heraldyczne wymagane w chwili użycia tego dokumentu jako środka dowodowego
(1413 r.). Wolno raczej sądzić, że mógł to być dokument stwierdzający tylko posiadanie prawa
rycerskiego, jak w przypadku dwóch najstarszych dokumentów „wywodów szlachectwa” z I połowy XIV w. (1345 i 1348), które są pozbawione informacji o przynależności herbowej odbiorców, w owym czasie jeszcze nietraktowanej jako decydującej o przynależności do szlachty. W to
miejsce wzmiankowano posiadanie prawa rycerskiego lub konkretnych uprawnień będących jego
składnikiem14. O procedurze zdefiniowanej w Statutach, nakazujących wywiedzenie się z rodu
rycerskiego poprzez — dobrze znane z późniejszych akt sądowych — wskazanie herbu i zawołania, czytamy najwcześniej w statutach biskupa krakowskiego Bodzęty z 1359 r. w przepisach
dotyczących dokumentowania przez ziemian praw do dziesięciny swobodnej, kwestionowanych
przez Kościół wobec posiadaczy ziemskich, którzy nie mieli szlachetnych przodków. Jeżeli ktoś
se dicit nobilem — napisano w tym statucie — causa nobilitatis (questio nobilitatis) zgłoszona
wobec biskupa lub oficjała per ipsorum prosapia clipeoque suo et parentela nominatis nie podlega
jurysdykcji sędziów kościelnych, ale ma zostać odesłana ad iudicium secularerem15. Tym sądem
świeckim mógł być wówczas albo sąd nadworny albo ziemski. Sądy ziemskie dowodnie rozpatrywały te sprawy jeszcze za życia Kazimierza Wielkiego. W 1367 r. sąd ziemski krakowski cupientes
statuta terre conservare, czyli działając w uwarunkowaniach procesowych zgodnych ze statutami
Kazimierza Wielkiego, w sprawie o wolną dziesięcinę nakazał udowodnić dziedzicom wsi Miroszów per fratres eorum et alios in testimonium et proclamacionem miliciam et nobilitatem ipsorum,
ut iuris est, iż są — jak twierdzili — de genere milicie et nobilitatis et haberent clenodium proprium
et proclamacionem specialem16.
Pojawienie się (przed 1359 r.) wywodów szlachectwa, w których należało wykazać przynależność agnatyczną do rodu szlacheckiego (parentela, prosapia, generacio, genus milicie et nobilitatis
11

Z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych, główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej, wyd. A. Z. Helcel, Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 2, Kraków 1870 [dalej: SP], nr 192.
12
A. Marzec, Krakowski dokument sądowy z kwietnia 1358 r., [w:] Memoria viva. Studia historyczne poświęcone
pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa-Poznań 2015, s. 261–274.
13
SP, nr 1313.
14
Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w., [w:] Archiwum Komisji Historycznej AU, t. 4, Kraków 1888, nr 30 (s. 315n); Zbiór dokumentów małopolskich, t. 4, wyd. S.Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1969,
nr 936. Taki sam charakter musiał mieć przedstawiony w sądzie krakowskim w 1400 r. dokument Kazimierza
Wielkiego „super iure nobilitatis et milicie”, który stwierdzał zwolnienie od jurysdykcji wojewodów i kasztelanów
oraz posiadanie prawa pozwu pisemnego (Antiquissimi libri iudiciales terre Cracoviensis, t. 1–2, wyd. B. Ulanowski,
[w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 8, Kraków 1884–1886, nr 10912).
15
Ius polonicum, wyd. J. V. Bandkie, Warszawa 1831, s. 166.
16
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, t. 1–2, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874–1883, t. 1,
nr 241; t. 2, nr 263.
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to określenia z najstarszych źródeł dotyczących wywodu szlachectwa), a także tożsamość herbu,
zawołania i nazwy oznaczały, że istnienie dziedzicznych znamion wspólnot krewniaczych (zawołań, herbów i nazw) było w świadomości współczesnych faktem zakorzenionym. Naturalnie
musiało być poprzedzone uformowaniem się samych rodów rycerskich. Z nazwami konkretnych
rodów, o istnieniu których ogólnie wspominają statuty diecezjalne Bodzęty w 1359 r. (parentelam
nominare), spotykamy się w Kronice Jana z Czarnkowa17.
W chwili gdy — z racji stanu zachowania najstarszych ksiąg sądowych — na przełomie XIV
i XV wieku znajdujemy liczne zapiski związane z oczyszczeniem szlachectwa, praktykowano je
wedle tej samej procedury już od kilkudziesięciu lat (co najmniej od ok. 40). Był to zatem również
czas na kształtowanie się języka opisu herbów. Międzydzielnicowy charakter osadnictwa bardziej
rozrodzonych rodów sprzyjał rzecz jasna postępowi standaryzacji opisów ich herbów, kształtujących się z potrzeb życia codziennego, a następnie dopiero trafiających na karty ksiąg sądowych.
Nie ma przy tym wątpliwości, że herby musieli opisać sądowi sami naganieni oraz ich świadkowie
(o czym niżej). Jakkolwiek trudny do ustalenia jest zakres udziału pisarzy sądowych w ostatecznym kształcie opisu herbu, ich ingerencje są oczywiste. Zapiski dotyczące wywodów, podobnie
jak inne zapiski sądowe, nie miały charakteru protokołów zawsze powtarzających wiernie wypowiedziane przez strony czy świadków słowa. Przynależność rodową świadków podawano często
tylko poprzez nazwę rodu, zwłaszcza w odniesieniu do świadków in testimonium, z 2. i 3. pary
lub w odniesieniu do osób należących do rodów o powszechnie znanej nazwie, zwłaszcza jeżeli
budziła natychmiast skojarzenie z herbem (np. Toporowie w zapiskach małopolskich). Bywało
jednak, że pisarz, odwołując się do najczęstszego wywodzenia nazwy rodu od zawołania, kreował
nieistniejącą nazwę rodową. Np. w toczącej się w sądzie sieradzkim w latach 1399–1400 sprawie o naganę przedstawiciela rodu Jelitów (o tak ustalonej nazwie) czytamy o jego confratres de
clenodio et signo Nagodorum. Drugi zapis dotyczący tego procesu informuje już poprawnie, że to
fratres dicti de clenodio Gelitha18. Badania języka blazonowania nie ułatwia dwujęzyczność źródeł,
z wyraźną przewagą łaciny. Istotny wpływ na ostateczny kształt opisu mogły mieć kwalifikacje
heraldyczne i językowe pisarzy. Podstawą zapisu była przecież relacja po polsku, tak też należało
przygotować stosowne roty, potem przekładane na łacinę. W opisach po łacinie mamy do czynienia z częstym wspieraniem się polszczyzną, co uzmysławia tylko niedoskonałości łacińskiego języka blazonowania polskich herbów, zwłaszcza tych, które wyrosły z tradycji „znaków kreskowych”.
Nie tracąc z pola widzenia powyższych komplikacji można uznać za oczywiste, że język potrzebny do opisania herbu nie kształtował się od zera z chwilą pojawienia się procesów o naganę
na podstawie Statutów króla Kazimierza. Był po prostu konsekwencją pojawienia się w Polsce
herbów w środowiskach rycerskich. Klarownie wskazują na to opisy herbowych pieczęci rycerskich z dokumentu z 1330 r.: in medio clipei cornus cervi (herb Biberstein); in medio (sigilli) clipeus
in clipeo (Janina); sigillum ad modum clippei, in medio errat caput azininum (Połukoza); in medio
(sigilli rotundi) babatum etat intus habens crucem (Jastrzębiec)19. Opisy tych herbów nie odbiegają stylistyką od późniejszych, znanych z zapisek herbowych z końca tego stulecia.
17

J. Bieniak, Heraldyka polska przed Długoszem. Uwagi problemowe, [w:] idem, Polskie rycerstwo średniowieczne,
Kraków 2002, s. 93 nn.
18
Zapiski herbowe z dawnych ksiąg przechowywanych w archiwum radomskim i warszawskim, wyd. K. Potkański,
nr 9, 10.
19
Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, cz. 1, (1063–1415), Lublin 1965, nr 37. W sprawie tego dokumentu zob. W. Semkowicz, Przyczynki dyplomatyczne z wieków średnich, [w:] Księga pamiątkowa
ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661, t. 2, 1912,
s. 43–59).
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Abstrahując od praktyki i precyzji języka blazonowania w późnośredniowiecznej Polsce, należy mieć świadomość, że w wywodach szlachectwa chodziło przecież głównie o wykazanie przynależności rodowej, w związku z tym podawane przy tej okazji nazwy rodów, herbów, zawołania
i opisy herbów były jedynie sposobem jej wskazania łącznie lub tylko z uwzględnieniem wybranych elementów albo jednego z nich. Roty układane dla świadków często nie zawierały wcale
opisów herbów, ograniczając się tylko do nazwy herbu lub rodu, względnie zawołania20. Świadkowie zeznawali natomiast ogólnie o wspólnocie pochodzenia, herbu i zawołania21. Kiedy indziej
natomiast spotykamy roty z pełnym zestawem informacji heraldycznych22. Różnice te wynikały
z odmiennych zwyczajów kancelaryjnych. Widoczne są one w perspektywie terytorialnej: np. zapiski sądu ziemskiego sandomierskiego wyróżniają się precyzją w skali kraju, ale też Małopolski.
Podobnie w Wielkopolsce, gdzie wyróżniają się zapiski z ksiąg kościańskich. Sytuacja ta miała
również swoją dynamiką w czasie, z przeplatającymi się okresami opisów szczegółowych i syntetycznych. Wyjaśnienie tych kwestii jest możliwe, jednak dopiero po szczegółowych badaniach
kancelarii sądowych i ich ksiąg, które pozwoliłyby określić udział w tym konkretnych pisarzy lub
składu sędziowskiego.
Jeżeli idzie o terminologię głównych elementów identyfikacyjnych, to wykazuje ona podobieństwa w skali całego kraju:
1) ród — domus, genus, sanguis, stirps, plemię, krew;
2) herb — clenodium, arma, szczyt, klenot;
3) godło herbu — signum, signum clenodiele, znamię23;
4) tarcza — clipeum, scutum, szczyt;
5) pole tarczy — campus, campus clipei;
6) zawołanie — proclamatio, cantus, vocabulum (militare), zawołanie, godło;
7) klejnot herbowy opisywano jako znak noszony super galeam.
Terminy te były używane albo w wąskim, ścisłym znaczeniu, czasem jako synonimy, częściej
rozszerzającym aż do znaczenia „ród”24. Tę wieloznaczność dobrze ilustrują dokumenty horodelskie z 1413 r. Panowie litewscy przyjęli „nieznane sobie wcześniej herby” (arma). Panowie polscy
z kolei złączyli swoje: domos, genealogias, stirpes (nostras) armaque et clenodia z bojarami litewskimi, którzy mieli posługiwać się (dziedzicznie) tymi armis, clenodiis ac proclamacionibus. Paletę
różnych możliwości określenia przynależności rodowo-herbowej dokumentuje dokument panów
polskich z 1413 r.: Primo domus, arma, stirps, clenodium, genealogia et proclamacio nobilium Leliwa cum domo et stirpe Moniwid [...], item arma Zadora cum stirpe et genealogia Jawni, item arma
Rawa cum genealogia Minigail [...], item Lissowie cum genealogia Sunugal [...], item Jastrzambczy
seu Lazanky alias Bolesty Nagórę vocati cum Nemyr itd.25
Z treści zapisek oczyszczenia szlachectwa wynika, że osoba naganiona musiała podać sądowi
swój herb oraz zawołanie. Dla naganionych pochodzących ze szlachty cząstkowej nie zawsze było
20

Zob. np. Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski, Archiwum Komisji Historycznej
AU, t. 3, Kraków 1886, passim.
21
Zob. np. Zapiski herbowe z dawnych ksiąg przechowywanych w archiwum radomskim i warszawskim, wyd. K. Potkański, nr 15, 18 (zapiski z ksiąg sieradzkich).
22
Np. ibidem, nr 27 (zapiska radomska); Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski, nr 80
(zapiska wiślicka), 107 (zapiska kościańska).
23
Godła herbowe najczęściej opisywano jako „noszone” (portare, gerere, deferre) na tarczy.
24
J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa..., s. 9–12.
25
Horodlės aktai: (dokumentai ir tyrinėjimai)/Akty horodelskie z 1413 roku, red. J. Kiaupienė, L. Korczak, Vilnius/
Kraków 2013, s. 20.
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to zadanie łatwe. Luki w wiedzy o własnym lub deklarowanym tylko herbie powinny stać się
przedmiotem osobnej refleksji, poprzestańmy na stwierdzeniu, że nie musiały wynikać z pochodzenia z niższego stanu. Wolno raczej założyć, że ziemianie (posiadacze majątków ziemskich) nie
należący do szlachty byli lepiej przygotowani na okoliczność nagany od ubogich „herbowych”.
Nagana mogła mieć miejsce w sądzie, podczas procesu, i poza sądem. W pierwszym przypadku
obwiniony znajdował się w trudniejszej sytuacji, ponieważ chcąc się oczyścić, musiał natychmiast
opisać swój herb i podać zawołanie. Jeżeli poza sądem — miał czas by się do tego przygotować.
Sądy ostrożniej podchodziły do osób deklarujących przynależność do mniej znanych rodów lub
pochodzących spoza granic Królestwa Polskiego26. Pytania o herby były szczegółowe, co odzwierciedlone jest w bardzo dokładnych opisach, często z podaniem barw i klejnotów, kiedy indziej pomijanych. Jakub z Szołajd z ziemi łęczyckiej, naganiony w 1398 r., trzy razy pytany przez sąd nescit
insignum clenodii sui nominare sed tantum dixit se de ista proclamatione Waga, w związku z czym
sąd odesłał go, aby zapytał dominos terrigenas27. Ta zapiska wskazuje, że sąd dokładnie pytał naganionego o jego znaki rodowe (herb i zawołanie). Wyraża ona także przekonanie sądu, że wiedza
heraldyczna i wiedza o genealogiach poszczególnych ziemian była elementem szerszej świadomości
sąsiedzkiej, a nie tylko domowej. Powinno brać się pod uwagę ten fakt przy formułowaniu ocen
o fikcyjności wywodów jako drogi legalizacji niewłaściwego pochodzenia właściciela ziemskiego.
Zapiska z księgi grodzkiej radomszczańskiej z roków starościńskich „sprawowanych we dworze
w Dobryszycach pod Radomskiem” około 1397–1407 r., opisuje sprawę nagany szlachectwa, gdy
chłop będący stroną wspomniał swemu panu, że jeden ze świadków jego przeciwnika procesowego non esset verus et legittimus nobilis. Pan tego kmiecia twierdził potem o świadku quod non esset
[...] de nobili genoloya. Miało to miejsce podczas roków starościńskich, wobec licznie zgromadzonej szlachty. Naganiony w ten sposób Tomek dziedzic z Rajska [pers]vasione et consilio amicorum
suorum clenodium suum sinceriter (korekta Semkowicza) assignavit, quod in wlgari dicitur ray[ska]
yablon, wąsz lese ponen et proclamacio vlgari do raya, do raya, duplici modo. Sprawę skierowano na
wiec generalny: qualiter diiudicabunt domini seniores. Zapiska ta wprost informuje o nieznajomości herbu przez ziemianina, który wskazuje go dopiero po naradzie z krewnymi28.
Podstawą opisów herbów były oświadczenia stron oraz świadków. Nie można wykluczyć, że
w przypadku dobrze znanych rodów, których przedstawicieli nie pytano z tej racji o szczegóły
heraldyczne, opisy sporządzali sami pisarze, korzystając ze swojej wiedzy. Z drugiej strony być
może podstawą opisów były przedkładane wizerunki, może pieczęcie herbowe lub tablice z malowanymi herbami, jak w wywodzie szlachectwa Stanisława Miączyńskiego, przeprowadzonego
przed królem w 1518 r. Na podstawie wizerunków z tych tarcz sporządzono przesadnie dokładne
opisy herbów z barwami, klejnotami (wraz z typem hełmu), labrami29.
Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności i uwarunkowania procesów o naganę szlachectwa można wyróżnić kilka najczęściej występujących wariantów określenia w wywodzie przynależności rodowej:
1) de clenodio (tu nazwa) qui deferunt in clipeo (tu opis godła) + zawołanie;
2) de clenodio, po czym w dopełniaczu znajduje się wskazanie na godło: np. unius sagitte cum
cruce; trium turrium itp. + zawołanie;

26

Zob. np. SP, nr 1428.
Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, cz. II, Warszawa 1897, nr 5763.
28
Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, zebrał S. Łaguna, wyd. F.Piekosiński,
nr 89.
29
Wywody szlachectwa w Polsce XIV–XVII w., wyd. W.Semkowicz, nr 155.
27
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3) de clenodio, po czym pada tylko nazwa herbu lub rodu (Nalancz, Nalancze, Nalanczow; Jelita;
Jastrzambczow; Toporów itp.), czasem z podaniem zawołania, czasem bez niego.
4) bezpośrednio po wymienieniu imienia powoda lub po imionach świadków — opis godła
w mianowniku (np. tres gladii) + zawołanie.
5) wymienienie świadków i stwierdzenie faktu oczyszczenia szlachectwa bez żadnych informacji
heraldycznych.
W jednej zapisce na ogół spotkamy obok siebie różne warianty. W skali ogólnopolskiej najczęściej występuje wariant 3., względnie kombinacja 1. (do wskazania rodu ojczystego) i 3 (do
pozostałych rodów).
Odzwierciedla to pragmatyczne dążenie do syntetycznego ujmowania sprawy w zapisie wprowadzanym do księgi. Po złożeniu przysięgi i wyroku sądu można było tylko wskazać na nazwę
rodu bez podejmowania wysiłku opisywania godeł. Pochodzący z 1616 r. wywód wskazuje wprost
powyższą motywację. Dokładnie opisawszy herb ojczysty, herb macierzysty podaje tylko z nazwy
innych herbów nie pomieniając dla długości30.
Cechą główną charakteryzującą opisy godeł jest syntetyczność posunięta do pomijania niektórych elementów godła lub konstrukcji herbu. Pomijano więc informację o podzielonej tarczy
herbu (np. w zapiskach o Sulimie: media aquilla ale też aquilla et tres lapides31). Do wyjątków
należy zapiska z 1404 r., opisująca herb Wadwic (in clipeo bipertito), podająca też barwy i klejnot,
a także gatunek ryb tworzących godło tego herbu. Uzasadnieniem tak dokładnego opisu jest
tu obce pochodzenie tego herbu. W takich okolicznościach opisy zawsze wykraczały szczegółowością ponad standard32. Nieporadnością opisu herbu Rogala (w podzielonej tarczy) grzeszy
zapiska z ksiąg radomskich z 1417 r. in clipeo deferunt cornu wlgariter thurzen et duo cornua poyecznikiem gelenaya33. Przekształcając ten opis w poprawny, należałoby zapisać: in clipeo deferunt
duo cornua poyecznikiem (czyli pojedynczo = osobno = w podzielonej tarczy) cornu wlgariter
thurzen et gelenaya. W krakowskim wywodzie szlachectwa z tego samego herbu z 1400 r. pisarz
sędziego ziemskiego krakowskiego [sic!] Michał syn Andrzeja z Klonowa (na Kujawach) wywiódł się z zawołania Rogala i herbu, który opisał sam jako róg jelenia oraz żubra (w późniejszej
zapisce w tej sprawie mowa o rogu jelenia i tura). Jak wiadomo, herb Rogala przedstawiał herb
tura w polu prawym, a jelenia w lewym. Tak też wyobrażono go (choć bez zaznaczenia podziału
tarczy) na kościele w Świętomarzy, należącej do prebendy prepozytów kieleckich, fundacji jego
stryja Boguchwała, zresztą jednego ze świadków wywodu z 1400 r. Pojawia się więc pytanie o to,
jak rozumiano znaczenie hierarchii tarczy34. Różnice interpretacyjne godła (róg tura lub żubra,
ale też w innej zapisce o Rogali — jednorożca) spotkamy też przy innych herbach. Na przyklad
Wieniawa w różnych zapiskach to głowa żubra, tura, wołu, bawołu lub łosia.
Elementy godła są wymieniane według dość konsekwentnie stosowanej hierarchii (np. Jastrzębiec to zawsze podkowa z krzyżem, a nie krzyż z podkową), jednak przeważnie bez szczegółowych
informacji o ich położeniu na tarczy. Pomijano też np. informację o skosie w herbie Doliwa.
Nigdy nie wspomniano o układzie trzech włóczni w herbie Jelita. W opisach herbu Ostoja krzyż
znajduje się między półksiężycami, ale też in superiori parte lub in superficie. Obie wersje opisu są
poprawne, krzyż jest bowiem pośrodku, w górnej części, jednak żaden nie obejmuje całości tego
30

Pokłosie heraldyczne, nr 25.
Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat 1395–1444, nr 1098.
32
Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski, nr 63.
33
Zapiski herbowe z dawnych ksiąg przechowywanych w archiwum radomskim i warszawskim, wyd. K. Potkański,
nr 47.
34
Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis, wyd. B. Ulanowski, nr 101, 106.
31

Opisy herbów w średniowiecznych wywodach szlachectwa
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układu. Podobnie w jednym wywodzie z 1416 r. herb Przosna opisano jako trszi weze swyrzcho
a pollwa, a dwa miesiące później trszy veze swyrch a lew przez glowy. W 1432 r. ten sam herb to: tres
turres coopertas verticibus35. Niejasne opisy herbów czasem były zapewne wynikiem niedokładności opisu naganionego. Przykładowo w opisie Szreniawy z 1420 r. powód twierdził, że jest de [...]
clenodio duorum cornium pisancinorum crziwasny et octo pomorum et de proclamacione Srzenawa;
świadkowie zaś zeznali: de clenodio crziwasny, duorum cornium et octo pomorum et de proclamacione Srzenawa36. Błędność tego opisu polega na braku rozróżnienia tarczy (krzywaśń) i klejnotu
(dwa rogi żubra z 8 jabłkami, po 4 na każdym). W opisach herbów czasem skupiano się tylko na
najważniejszych elementach z pominięciem szczegółów, jakże jednak istotnych dla identyfikacji
herbu. Np. w zapisce z 1416 r. dwaj Kuniccy to szlachta de clenodio unius sagitte cum cruce37, bez
informacji o charakterystycznym dla Kościeszów rozdarciu rogaciny.
Niedokoładności lub odmienności w opisach herbów stawiają również pytanie to, jak dochodziło do ustalenia standardu poszczególnych herbów szlacheckich. Zdarzają się bowiem zmiany
w ich kształcie. Dobrym przykładem jest herb Szreniawa. Z ustaleń Renaty Trawki wynika, że
najpierw przedstawiał krzywaśń bez krzyża w lewo (1371). Krzywaśń została później uzupełniona o krzyż i przedstawiana czasem w prawo, czasem w lewo. Dalej doszło do przemiany kształtu
krzywaśni poprzez jej „wyprostowanie”38, a w 1468 r. jest poświadczona zmiana interpretacji tego
znaku — już nie krzywań, ale rzeka39.
Wydaje się, że pisarzom sądowym sprawiało trudność blazonowanie po łacinie. Doskonałym
przykładem tych problemów jest opis herbu Szarza (Osoryja) z ksiąg wiślickich z 1397 r., w którym brak jednego dzwona koła wozowego pisarz, szukając odpowiedniej precyzji, przedstawił
w trzech wersjach: najpierw jako rota sine cantu, jednak nie był z tego zadowolony i napisał dalej
sine superficie, co przekreślił, dopisując na marginesie sine extermitate40. Język blazonowania po
polsku był — jak wolno sądzić — bardziej zaawansowany. Wskazuje na to występowanie swoistych nazw godeł, jak pomłość (epicurium) w przypadku Nałęcza, czy łękawka (gyratura) lub łękawica na określenie godła Awdańca i Syrokomli. Terminy te nie są znane badaczom średniowiecznej polszczyzny w użyciu poza obszarem heraldyki41. Pojawiły się z potrzeby i w celu opisywania
herbów „rodzimych”, powstałych w drodze heraldyzacji „znaków kreskowych”, co dokumentuje
z jednej strony stan zaawansowania sztuki blazonowania herbów po polsku, a równocześnie wyjaśnia trudności opisu niektórych z nich po łacinie.

35

Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski, nr 131, 133, 189.
SP, nr 1711.
37
Zob. przyp. 26.
38
R. Trawka, Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce, Kraków 2005,
s. 22 nn. Podobnie też w przypadku herbu Bylina.
39
Wywody szlachectwa w Polsce XIV–XVII w., wyd. W. Semkowicz, nr 140.
40
Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, wyd. B. Ulanowski, nr 12; Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat 1395–1444, nr 146. Są to różne wydania jednej zapiski z nieistniejącej już księgi. Różnią się one
w odczytach. Ulanowski daje — chyba błędnie — corito zamiast cantu, przewagą jego edycji jest natomiast zaznaczenie skreślenia oraz dopisku magginalnego.
41
Zob. Słownik staropolski, sub voto.
36
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Retoryka i heraldyka:
propozycja do badań pól wspólnych
Wprowadzenie
Cała dotychczasowa literatura przedmiotu w zasadzie zgodnie orzeka, iż retoryka jest jedną z pięciu nauk pomocniczych historii (obok numizmatyki, heraldyki, dyplomatyki i chronologii). Zapewne należałoby dodać do tej grupy paleografię (jako naukę, która łączy historię, archeologię
i filologię klasyczną)1. W tradycji niemieckiej kwestie te są ujmowane nieco inaczej (Diedrich,
Oepen 2005; Rohr 2015)2. Dlaczego przypominam te banalne oczywistości? Otóż nie pojawia
się w tych „wyliczeniach” z reguły, w większości opracowań, poza jednym wskazanym przypadkiem katalogu Uniwersytetu w Münster, właśnie retoryka. Dlaczego zatem podejmuję temat,
który, jeśli ważki, to jest w badaniach historycznych, a w szczególności w badaniach nad heraldyką, zapewne kwestię praktycznie bądź marginalną, bądź mało istotną?
Retoryka, czego nikt nie podważa, jest istotna w badaniach wszelkiego rodzaju przekazów
piśmiennych (Topolski 2001; White 2010). Zatem dla krytyki źródeł retoryka może okazać się
także wręcz niezbędna (ibidem). Ale czy w połączeniu z heraldyką? Zanim przejdę do dalszych
rozważań, przypomnę, iż jednak nie tyle herb, co związana z nim symbolika były i są postrzegane
dość szeroko (Kuczyński 1973, 29–43; Strzyżewski 2016, 21–26).

1

Tak naprawdę wydziela się daleko więcej nauk, które uznaje się za nauki pomocnicze historii i są to poza wymienionymi: archeologia prawna, archiwistyka, bibliologia historyczna, genealogia, geografia historyczna, metrologia,
numizmatyka, sfragistyka, prasoznawstwo, źródłoznawstwo. Przyjmuje się od 15 do 28 podkategorii dla ogólnej
kategorii: nauki pomocnicze historii. W katalogach systematycznych bibliotek spotyka się jednak często daleko
prostsze podziały, por. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/hbw/senden-boesensell-nuenning_systematik.pdf (2017–01–17), gdzie w dziale ogólnym D Geschichte jako pierwsza pozycja jest odnotowany poddział:
Da Numismatik, Heraldik, Diplomatik, Chronologien, Rhetorik.
2
Aby skomplikować powiedziane wskażę tylko na klasyfikację Library of Congress, por. https://en.wikipedia.org/
wiki/Library_of_Congress_Classification:Class_C_--_Auxiliary_Sciences_of_History (2017–03–28). Proponuję
też spojrzeć na stronę http://www.vl-ghw.uni-muenchen.de/hw_en.html (2017–03–28).
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Problem badawczy
Jak sądzę sprawa jest o tyle skomplikowana, iż de facto w badaniach nad szeroko rozumianą heraldyką, zapewne poza I Rzeczpospolitą (= Koroną Polską, = Rzeczpospolitą Obojga Narodów),
retoryka jest mało przydatna. Dlaczego zatem w obrębie badań polskiej tradycji kwestie te nie
są obojętne? Co gorsza: retoryka może okazać się wręcz nauką konieczną. Dlaczego? Na proste
pytania nie zawsze można udzielić prostej odpowiedzi; w tym wypadku jedna z odpowiedzi zamyka się w sugestii, iż w I Rzeczypospolitej funkcja heraldyki w życiu społecznym była inna niż
w Europie Zachodniej (Górzyński 2002, 91–110).
Lektura dość dawnej, ale pouczającej w tym zakresie pracy Georga Andreasa Boecklera Ars
Heraldica..., wydanej w 1688 r. (Boeckler 1688), wskazuje, iż herb miał w tradycji kultury europejskiej określone funkcje, ale niespecjalnie wiązał się z retoryką. Jeśli ktoś pragnął jakoś interpretować swój herb, to czynił to niejako na własne ryzyko; wykazywał w tym raczej biegłość
hermeneutyczną, ale nie miało to wpływu na kwestie stricte heraldyczne. Czy w Polsce było (jest)
inaczej? Aby rozwiązać ten „węzeł”, sięgnijmy do przykładów.

Analiza przykładów
Zacznę od stosunkowo niedawno wydanego utworu: w powieści Nauczyciel sztuki Wojciecha
Kłosowskiego jeden z bohaterów tak tłumaczy symboliczno-retoryczny sens herbu (Kłosowski
2013, 161)3.
Mój ród, Alvarez de Toledo, ma w herbie dwa czerwone gryfy na pamiątkę waleczności mych przodków i szachownicę na pamiątkę ich strategicznej przemyślności. Niech eminencja zgadnie, który z tych przymiotów mieści
się w polu zaszczytnym herbu. Otóż nie gryfy, lecz szachownica. My, Alvarez de Toledo, potrafimy być waleczni,
ale nie waleczność jest cnotą najdroższą nam, lecz właśnie strategiczna roztropność.

Uwagi, jakie czyni protagonista, nie tyczą kwestii heraldycznych; są wykładem hermeneutycznym tyczącym znaczeń bądź — powiedzmy ostrożniej — możliwych znaczeń, jakie wnoszą
poszczególne elementy, które znajdują się w herbie.
Nie spierajmy się o liczbę gryfów (acz kwestia ta nie jest bagatelna)! Mimo iż można mieć
sporo wątpliwości do poprawności opisu herbu, to jednak — ogólnie rzecz biorąc — możemy
wyjaśnienie jednego z głównych protagonistów zaakceptować. Co więcej — zgodnie z tu wyłożonym rozumieniem znaczeń herbu postać ta będzie postępować.
Sięgnijmy teraz po przykład z XVII w. Jest to najważniejszy z herbów związanych z Polską,
a mianowicie Orzeł, por. s. 110. Pochodzi on z dzieła Szymona Okolskiego Orbis Polonus, którego trzy tomy ukazały się w latach 1641–1643.
Na tarczy, podtrzymywanej przez dwa putta, które dodatkowo trzymają nad tarczą koronę
królewską, jest przedstawiony orzeł, który na piersiach ma herb Wazów — Snopek (Vasa). Cała
ta grupa jest otoczona wieńcem, na który składają się herby, w tym herby m.in. Wielkiego Księstwa Litewskiego (nad koroną, pierwszy po lewej) oraz rodu Sforzów (nad koroną, pierwszy
3

Herb rodziny d’Alba de Tormes ma szachownicę (białe i niebieskie pola); gryfy (a raczej: gryf) pojawiają się jako
wynik koligacji z rodem Fitz-James (od schyłku wieku XVII). Podobne przykłady można znaleźć prawie w każdej
powieści historycznej, w której autor czyni aluzje do herbów protagonistów bądź antagonistów, por. https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Alba_de_Tormes (2017–03–30).
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1. Herb „pierwotny” rodziny de Toledo, https://
es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Toledo#/
media/File:Gent,_Sint-Baafskathedraal_
blazoen_Fernandez_Alvarez_de_Toledo_B_
STB_433_194.jpg [dostęp: 20 VI 2017].
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2. Herb rodziny de Toledo z gryfem, https://
es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Toledo#/
media/File:Gent,_Sint-Baafskathedraal_
blazoen_Fernandez_Alvarez_de_Toledo_B_
STB_433_194.jpg [dostęp: 20 VI 2017].

po prawej)4. Pod tym obrazem jest wiersz podpisany przez Jana Cynerskiego-Rachtamowicza
(1600–1654)5. Zbliżony układ odnajdziemy też w znanym frontispisie sztychowanym przez Davida Tscherninga6.
Takie przedstawienie ikonograficzne sugeruje kilka znaczeń. Podstawowe wiąże się z Orłem,
który jest oczywistym symbolem Rzeczypospolitej. Okole złożone z herbów, z których przynajmniej jeden odnosi się do ziem związanych z Koroną, a drugi do znanego rodu skoligaconego

4

Zob. S.K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 148: „z inspiracji sfragistycznych wywodzi się też winieta z Orłem
na tarczy zwieńczonej koroną trzymana przez dwa putta. [Orzeł jest] otoczony wieńcem 24 herbów.[...] wprowadzona na karcie tytułowej Statuta Regni Poloniae Jana Herburta w 1563 roku (drukarnia Łazarza Andrysowica).[...]
zaktualizowano też orła umieszczając herb Snopek na jego piersi. Klocek drzeworytniczy tej winiety trafił z czasem
do drukarni Franciszka Cezarego i był użyty jeszcze w 1641 roku zarówno w Icones Jana Rachtamowicza Cynerskiego jak i do herbarza Orbis Polonus Szymona Okolskiego”. Ibidem, por. też il. 145 i 146, s. 150.
5
J. Cynerski-Rachtamowicz (1600–1654) — studia w Akademii Krakowskiej 1622–1627; profesor dialektyki
w Kolegium Nowodworskiego, collega minor 1632, collega maior 1639, profesor wymowy; historiograf uniwersytetu 1642; dziekan u św. Anny, prepozyt kolegiaty Wszystkich Świętych, kanonik krakowski, informacje za: http://
thesaurus.cerl.org/record/cnp01193659 [dostęp: 6 II 2013]. Por. też K. Mecherzyński, Historia wymowy w Polsce,
t. III, s. 402–403.
6
Zob. S.K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie, s. 156–157; idem, „Orbis Polonus” Szymona Okolskiego i frontispis
Davida Tscherninga, s. 545–553.
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3. Herb Orzeł z dzieła Szymona Okolskiego wraz z pierwszą stroną dedykacji dzieła dla króla Władysława IV,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orbis_Poloni-2.jpg [dostęp: 15 V 2017]

z królami Korony Polskiej, jest także symbolem więzi łączącej poszczególne „członki Królestwa”
w całość.
Drzeworyt nie jest zatem tylko ozdobą; jest świadomym elementem argumentacji odwołującej
się do pathos; jego celem jest uświadomienie odbiorcy, iż jest on „dobrze wpisany w całość mechanizmu państwowego”7. Podkreślano też, iż do analizowanej przeze mnie ryciny można odnieść
napis fundacyjny w zamku Krzyżtopór8: „Ojczyźnie mej Polskiej [...] braci mej miłej, w honor
domów ich i pamięć [...]”. Obie ryciny można powiązać z Orłem Tretera, a także z9 renesansowymi
personifikacjami Ojczyzny-Matki10.
Potwierdzenie tej sugestii można odnaleźć w wierszu Jana Cynerskiego-Rachtamowicza, który
mówi dobitnie o jedności, potędze i wolności narodu (składającego się z wielu rodów)11. Zwra7

Zob.: S. Mossakowski, Orbis Polonus. Krzyżtopór a Caprarola, s. 165–169; J. Pelc, Słowo i obraz, s. 302–303.
Por. przypis poprzedni.
8
Zob. S. Mossakowski, op. cit., s. 165–169.
9
Zob. J. Pelc, op. cit., s. 303.
10
Jeśli przyjmiemy te ostatnią wykładnię, wtedy kwestie tyczące szacunku dla tego właśnie herbu są oczywiste;
przypominam, iż szacunek dla Matki był zawsze „wpisany” w każdą kulturę.
11
Zatem herb oraz wiersz stanowią jeden element znakowy; jednak nie są emblematem, por. dalsze uwagi.
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cam uwagę na sformułowania: clarissima lumina (oczywiste nawiązanie do Wergilego) oraz wyraz
Gentes, który może znaczyć i ród, i rodzinę. Ta dwuznaczność jest zamierzona: dalej przecież autor
mówi i o świetnych przedstawicielach konkretnych rodzin, i o rodach (familiach), które pieczętują się konkretnymi herbami. W samym wierszu jest także — literowa, poprzez literę V — aluzja
do czterech V, które są w herbie: Veritas, Victoria, Virtus, Vita (prawda, zwycięstwo, cnota, życie).
Na zakończenie tych uwag dodam tylko, iż w zasadzie ten sam element ikonograficzny, na
co zwrócił uwagę już Stefan K. Kuczyński, jest wykorzystywany przez osiemdziesiąt osiem lat
i często w drukach o charakterze prawnym (m.in. zbiory statutów, uniwersały12). Utrwalał zatem określony sposób myślenia o ziemiach i rodach Rzeczypospolitej, i o samej Koronie Polskiej.
Sięgnijmy też do bardzo znanego przykładu, który pochodzi z XIX w. Oto często cytowana
rozmowa Onufrego Zagłoby z Rochem Kowalskim, dotycząca domniemanego pokrewieństwa,
nie jest wymysłem Henryka Sienkiewicza, lecz odwołaniem się do ważkiej tradycji tzw. stryjów
herbowych, których śmiało można określić jako przejaw Burke’owskiej identyfikacji13. Scena ta
warta jest przypomnienia (Sienkiewicz 1888, II.3):
[...] Jestem Roch Kowalski14, jeśli waćpan chcesz wiedzieć. — Zacna to rodzina! Mężowie dobrzy żołnierze, niewiasty cnotliwe. Moja babka była Kowalska, ale osierociła mnie, nimem na świat przyszedł... A waćpan z Wieruszów czyli z Korabiów Kowalskich15? — Co mnie tu waść będziesz po nocy indagował. — Boś mi pewno
krewniak, gdyż i struktura w nas jednaka. Grube masz waćpan kości i bary zupełnie jak moje, a ja właśnie
po babce urodę odziedziczyłem. — No, to się w drodze wywiedziemy... Mamy czas! — W drodze? — rzekł
Zagłoba. I wielki ciężar spadł mu z piersi. Odsapnął, jak miech i zaraz nabrał fantazyi [...].
– Jakiś mi tam waćpan krewny! — Bo są podwójni Kowalscy. Jedni się Wieruszowa pieczętują, na której
kozieł w tarczy jest wyimaginowany, z podniesioną zadnią nogą16, a drudzy Kowalscy mają za klejnot Korab, na którym przodek ich Kowalski z Anglii przez morze do Polski przyjechał17 i ci są moi krewni, a to
przez babkę i dlatego, że ja także Korabiem się pieczętuję. — Dla Boga! toś waść naprawdę mój krewniak!
— Alboś Korab?18 — Korab. — Moja krew, jak mi Bóg miły! — zawołał Zagłoba. — Dobrze, żeśmy się
spotkali, bo ja tu w rzeczy samej na Litwę do Kowalskich przyjechałem, a chociażem w opresyi, a ty na koniu i na
wolności, chętniebym cię wziął w ramiona, bo co swój, to swój. — Cóż ja waćpanu poradzę? Kazali cię odwieźć
do Birż, to odwiozę... Krew, krwią, a służba, służbą. — Mów mi: wuju! — rzekł Zagłoba. — Masz wuj gorzałki!
— rzekł pan Roch. — To mi wolno [podkr. J. Z. L.].

Co było dalej, wiemy. Zwracam uwagę na podkreślone fragmenty. Mamy dwie kwestie: poprawność w opisie herbów, poprawność legendy herbowej dla herbu Korab, kwestia, czy faktycznie
12

Pojawia się na karcie tytułowej druku Uniwersał poborowy na Sejm Walny Koronny Krakowski, dr. Łazarzowa,
Kraków 1603.
13
Szlachta jednego herbu nazywała się „stryjcami” na znak istniejącego, choć często w niewiadomym już stopniu,
pokrewieństwa, por. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 2, s. 245. Wspomniana scena wymagałaby zresztą poważnego komentarza ze strony heraldyka oraz genealoga, a nie tylko badacza literatury (bowiem nie ma w niej nic
komicznego, a ten tylko element z reguły jest podnoszony).
14
Kwestie związane z historyczna postacią, która posłużyła zapewne Sinkiewiczowi do stworzenia postaci Rocha
Kowalskiego omówione w: Z. Hundert, A.M. Majewski, O dwóch Rochach Kowalskich (najsłynniejszy epizod bitwy
warszawskiej 1656 roku w świetle nowych źródeł), „Przegląd Historyczny” t. 105, 2014, z. 2, s. 283–286.
15
Na temat Kowalskich herbu Wieruszowa, por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kowalscy_herbu_Wieruszowa
(2017–05–15). Na temat Kowalskich herbu Korab, por. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz,
Lipsk 1839–1845, t. 5, s. 335.
16
Zgodnie z rysunkiem herbu — przednią! Czy jest to zatem błąd Sienkiewicza, czy odmianka herbu?!
17
W herbarzach, por. np. Okolski, jest zupełnie inna legenda herbowa!
18
Zwracam uwagę, iż w tym miejscu Zagłoba podejmuje spore ryzyko decydując się na wybór tego herbu. Zapewne wynikało to z faktu, iż większość Kowalskich pieczętowała się Korabiem — ale kwestia wymagałaby weryfikacji!
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4. Herb Wieruszowa, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Kowalscy_herbu_Wieruszowa
[dostęp: 15 V 2017]

5. Herb Korab, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Korab_(herb_szlachecki)
[dostęp: 20 VI 2017]

była familia Kowalskich, która mogła pieczętować się jednym ze wskazanych przez pana Zagłobę
herbów19. Rozmowa dotyczy zatem faktów; nie ma w niej nic żartobliwego i zwracam uwagę,
iż gdyby pan Zagłoba się pomylił... Można powiedzieć, iż w romansie tego rodzaju oczywiście
bohaterowie nie mogą zginąć w trzecim rozdziale drugiego tomu, skoro wszystkich tomów jest
sześć! To jest jednak uwaga trywialna; naprawdę czytelnik nie przyjąłby, iżby w tak ważnej kwestii, jak problemy związane z historią rodziny, fakty mogły zostać przedstawione błędnie. Co
więcej — jest to apel do „rzeczywistej / realnej publiczności”, a jego celem może być „przywołanie
wspólnych idei, przekonań w nadziei np. osiągnięcia założonych celów” (Burke 1969, 38; Foss
2005, 144–145).
Przykład ostatni nawiązuje do bardzo bogatej tradycji superxlibrisów, których podstawowym
motywem są herby właścicieli. Samej kwestii nie będę szczegółowo opisywał, dla omawianego
bowiem problemu nie ma znaczenia. Tego typu superexlibrisy są po prostu znakami własnościowymi i jednoznacznie identyfikują zarówno posiadacza / twórcę kolekcji bibliotecznej, jak i samą
kolekcję20. Przykład, który przywołam, acz związany jest z Polską, nie dotyczy herbu polskiego,
ale jest związany z herbem królestwa Szwecji. Jest to przepiękna oprawa renesansowa książki
z kolekcji dawnej biblioteki Collegium Societatis Iesu w Braniewie, obecnie przechowywanej
19

Na oba pytania odpowiedź jest pozytywna, por. http://www.genealogia.okiem.pl/glossary/herby_graf.php?word=Korab (2017–03–30) oraz http://www.genealogia.okiem.pl/glossary/herby_graf.php?word=Wieruszowa (2017–
03–30). Por. też przypis poprzedni.
20
Można wskazać, jako przykłady, takie katalogi i opracowania, jak m.in. A. Kawecka-Gryczowa, Biblioteka
ostatniego Jagiellona; pomnik kultury renesansowej, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1988; M. Sipayłło, Polskie superexlibrisy w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawskie, Warszawa 1988; M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Polskie
superexlibrisy XVI–XVIII wieku, Warszawa 2001. Także R. Franczak, M. Muraszko, Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zbiorach dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Biblioteka” 2015, nr 19 (28),
s. 185- 194 (tu bogata lit. przedmiotu).
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6. Superexlibris Collegium S.J. w Braniewie
(Braunsberg), za: J. Z. Lichański, Oprawy...
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7. Herb królestwa Szwecji
(w centrum herb Vasa),
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Wazowie#/media/File:Arms_of_
the_House_of_Vasa.svg
[dostęp: 24 VI 2017]

w Bibliotece Uniwersytetu Królewskiego w Uppsali. Najwiętsza Panna Maria berłem wskazuje na
tarczę herbową Królestwa Szwecji; warto zauważyć, iż w centrum tarczy znajduje się herb dynastii
panującej Vasa. Całość jest chyba jednak najlepszym przykładem połączenia retoryki i heraldyki;
oto mamy wizualne wyrażenie polityki misyjnej zakonu jezuitów21.

Dyskusja
W przytoczonych przykładach przedmiotem zainteresowania jest zatem herb postrzegany jako
przykład retoryki wizualnej, a ściśle — jako „wizualny symbol, który służy komunikacji” (Foss
2005, 143–144) [podkr. — J. Z. L.]. Możemy — jak sądzę — wyminąć problem, na który wskazałem na początku. Herb ma o tyle związki z retoryką, iż i on, i raczej związane z nim znaczenia
symboliczne, mogą stanowić (i często stanowią) argumentację w jakimś dyskursie22.

21

Opis w: J.Z. Lichański, Oprawy książek ze zbiorów Biblioteki Collegium Societatis Iesu w Braniewie. Wstęp do
badań, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2006, t. 37/38, s..
22
Przykładem, który można tu przywołać, jest choćby wiersza Juliusza Słowackiego Do autora „Trzech Psalmów”,
w którym autor Króla Ducha zarzuca Zygmuntowi hr. Krasińskiemu, iż ten ostatni sprzeniewierza się legendzie
herbowej związanej z herbem Ślepowron (a raczej — Korwin). Wyjaśnienie podwójnego nazewnictwa już u Bartosza Paprockiego w Gnieździe Cnoty (1578), acz w świetle uwag Pawła Dudzińskiego wygłoszonych w toku I Kongresu Heraldyki Polskiej problem związany z herbami Ślepowron i Korwin są poważniejszej natury.
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Śmiało można użyć tu formuły Kennetha Burke’a o świadomym kształtowaniu przez mówcę
płaszczyzny identyfikacji z audytorium poprzez odwołanie do wspólnych norm i wartości (Burke 1969, 19–29, 55–59). Co więcej — w klasycznej retoryce Arystotelesa jest to przywołanie
argumentu spoza sztuki retorycznej (ARIST., Rhet., 1355b35, 1375a22–1377b15). Herb jest
takim „argumentem spoza sztuki”, ale jest także „znakiem odróżniającym” jeden ród od innego
(najogólniej mówiąc). Zatem jego związek z retoryką jest o tyle oczywisty, iż „niesie on (zawiera) określone sensy”; można przyjąć, iż jest on „ekspresją myśli”, ale nie tyle w słowach, co
w „obrazie”23. Innymi słowy — chodzi o24 „retoryczną perspektywę w analizie obrazu”. Wskazane
przedstawienie ikonograficzne herbu jest argumentem, który zapewne bardzo silnie przemawiał
do wyobraźni odbiorców. Wynikało to z faktu, iż herb pełnił także funkcje swoistej elipsy oraz toposu (może nawet locus communis) — przywoływał wiele treści od legendy herbowej poczynając,
na familiach pieczętujących się danym herbem kończąc.
Powyższe uwagi dotyczą zatem tylko herbu postrzeganego / rozumianego jako znak; sama
heraldyka jednak z téchne rhetoriké wiele wspólnego nie ma!

Konkluzje
Herb jest przejawem retoryki wizualnej; co więcej — takie też jest jego zadanie.
Historia oraz symbolika danego herbu to wiedza, jaką dysponują: osoba używająca dowolnego
herbu, heraldyk, audytorium, które herb postrzega; sam herb „podpowiada” odbiorcy bądź badaczowi jakieś treści. Mówiąc inaczej — konkretny herb, bądź informacje źródłowe z nim związane,
z reguły można powiązać z tradycją literacką, historyczną bądź kulturalną, najlepiej z odniesieniami do Biblii bądź starożytności. Co więcej — sam herb, jako obraz, także niesie ze sobą określone
treści i znaczenia. Należy go także interpretować jako bardzo ważny „wizualny symbol, który
służy komunikacji” (Foss 2005, 143–144). Można powiedzieć więcej: ze względu na sformalizowaną formę herbu (przypomnę — kształt tarczy, kolory, wszelkie dodatki do tarczy, dewizy,
a też — legendy, które są związane albo z herbem, albo z kolorami, albo z przedstawionymi na
tarczy symbolami/znakami) jest to de facto nie symbol, ale „argument w sposób jednoznaczny
przywołujący określone treści”25.
Jak sądzę, herby w I Rzeczypospolitej są dla nas ważne jako wyraz świadomości społecznej,
jaka panowała nie tylko w okresie jej trwania, ale przeszła dalej, aż w XX w. Dzięki badaniom nad
herbami można wskazać konkretnie, jakie mechanizmy wpływały na kształtowanie świadomości

23

Powyższa uwaga bliska jest myśli, którą w toku dyskusji Okrągłego Stołu w trakcie I Kongresu Heraldyki
Polskiej wypowiedział Marek Cetwiński, iż herb jest manifestacją osobowości (zdaniem Profesora jest to opinia
G. Cardana).
24
Zob. M.K. Walker, Visual Rhetoric — A Literature Review, passim. Por. też numer „Forum Artis Rhetoricae”
poświęcony retoryce wizualnej, FAR 2012, nr 1.
25
Starałem się to pokazać w studium: J.Z. Lichański, „Mars z upominkiem na wesele”. Siedemnastowieczne panegiryki jako świadectwo mentalności, „Napis” 1997, seria 3, s. 7–13. Przywołany panegiryk zawiera nie tylko opisy
herbów, ale pokazuje też pewne tło (architektura okazjonalna?), na którym autor umieszcza akcję swojego dziełka.
Podobnie postępuje też i o. Joseph Wallner w swym dramacie o Bolesławie Śmiałym, por. J.Z. Lichański. Drama of Father Joseph Wallner about Boleslaw the Bold: sin, penance, and forgiveness in Leo-Latin drama and poetry
in the second half the 17th century. w: Pietas Humanistica. Neo-Latin religious poetry in Poland in European context,
red. P. Urbański, P. Lang Vlg., Frankfurt a.M., 2006, s. 249–260.
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zbiorowej26. Co więcej: w jaki sposób tworzono coś, co za Stefanem Ossowskim można śmiało
określić jako „ojczyznę ideologiczną”. To są wystarczające przyczyny, dla których badania związków pomiędzy retoryką a herbami w tradycji polskiej są tak ważkie. Warto pamiętać, iż istotnym
elementem było tu także wizualne wyobrażenie pewnych treści abstrakcyjnych; jak sądzę to właśnie m.in. zawdzięczamy herbom.
Warszawa, w styczniu–maju 2017
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Stemmaty akademickie — między znakiem heraldycznym
a symbolem kulturowym
Upamiętniające promocje druki akademickie, należące do gatunku gratulationes, w Rzeczypospolitej Obojga Narodów często przybierały formę konstrukcji słowno-obrazowych. Nie trzeba
przypominać, że w literaturze akademickiej, także panegirycznej, do końca XVIII w. wypowiadano się w języku nauki, czyli po łacinie, a w treści literackiej i graficznej odwoływano się do cnót
od czasów starożytnych powiązanych z wiedzą i mądrością. Wartości te uosabiała przede wszystkim Pallas Atena, rzymska Minerwa, która najczęściej gościła na kartach druków akademickich.
Młodym absolwentom wydziału Artium towarzyszył ponadto Apollo. Zaletami, które w sferach
uniwersyteckich ceniono najwyżej, były sapientia, prudentia, eloquentia, labor, ale także virtus
i honos. Łatwo zauważyć, że tak formułowany etos akademicki był pokrewny etosowi szlacheckiemu. Nie dziwi zatem, że druki zawierające gratulationes nawiązywały do sfery heraldycznej,
zwłaszcza w warstwie inwencyjnej i elokucyjnej.
Wspomniane słowno-wizualne konstrukcje przypisane wymienionym z nazwiska absolwentom składały się z motta, elementu graficznego wpisanego w kartusz herbowy oraz tekstu. Subskrypcja, na ogół wierszowana, rozwijała treści znaku, powiązanego z rzeczywistym herbem lub
stanowiącego symboliczny wizerunek. Łatwo zauważyć, że wymienione części składowe są typowe dla utworów literackich na herby, czyli stemmatów. Charakterystyczne zespolenie słowa
z obrazem w kompozycjach wchodzących w skład panegiryków akademickich skłoniło Janusza
Pelca i Paulinę Buchwald-Pelcową do zaliczenia tak zwanych stemmatów akademickich do druków emblematycznych1. Konstrukcje te zainteresowały także innych badaczy. Bartłomiej Czarski omówił je od strony heraldycznej2, a Alina Dzięcioł zwróciła uwagę na treści symboliczne
łączące się bezpośrednio z rysunkiem książki ukazanej jako metaforyczny obraz nauki i wiedzy3.
1

J. Pelc, Obraz — słowo — znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 31–33; idem, Słowo i obraz: na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002,
s. 316–320; P. Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI–XVIII wieku, Wrocław
1981, s. 51–52; eadem, Na pograniczu emblematów i stemmatów, [w:] Słowo i obraz, red. A. Morawińska, Warszawa
1982, s. 73–95; zob. też J. Niedźwiedź, Stemma, stemmat, [w:] Słownik sarmatyzmu. Idee — pojęcia — symbole, pod
red. A. Borowskiego, Kraków 2001, s. 187–188.
2
B. Czarski, Stemmaty w staropolskich książkach, czyli rzecz o poezji heraldycznej, Warszawa 2012, s. 66–69.
3
A. Dzięcioł, Książka jako symbol w kulturze polskiej XVII wieku, Warszawa 1997, s. 63–75.
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Heterogeniczność utworów oraz niewątpliwe powiązania między motywami graficznymi zdobiącymi panegiryki akademickie a godłami herbowymi i figurami heraldycznymi zachęcają do
porównania różnych kompozycji i opracowania ich typologii, do głębszego rozważenia natury
znaków wykorzystanych w drukach wydawanych z okazji uzyskania promocji, do interpretacji
ich symbolicznej wymowy oraz do podjęcia próby określenia funkcji, jaką miały pełnić w słowno-obrazowych cyklach.
Przedstawiona poniżej próba typologii druków należących do stemmatów akademickich
opiera się na wynikach dotychczasowych poszukiwań wspomnianych badaczy oraz na własnych
spostrzeżeniach autorki. Wśród druków zwracają uwagę przede wszystkim cykle stricte heraldyczne. Zawarte w nich stemmaty zawierają opisy i wizerunki rzeczywistych herbów, choć niekiedy w formie pewnych wariacji heraldycznych. Herby są także przywoływane w tekście wierszy
wieńczących poszczególne kompozycje. Przykładem takiego zbioru jest upamiętniająca promocję
broszura Species laureati in philosophia honoris z 1733 r. autorstwa Stanisława Kwapińskiego4 —
jednego z absolwentów krakowskiej uczelni.
Na przeciwnym krańcu trzeba usytuować panegiryki akademickie, na ogół wcześniejsze chronologicznie, w których mamy do czynienia wyłącznie z obrazami symbolicznymi. Zamieszczone
w takich zbiorach znaki graficzne są bliskie emblematom lub sygnetom drukarskim. Przykładem
takiej broszury jest Amphitheatrum magnificentiae laureatae z 1674 r. autorstwa Szymona Erazma
Sierzyckiego5. Znajdujemy tu silnie zakorzenione w przestrzeni kulturowej symbole, takie jak księga, pierścień, czy róża, która zgodnie z tym, co głosi lemma stemmatu przypisanego Franciszkowi
Rolińskiemu, wygrywa urodą i zapachem (Decore et fragrantia vincit). Ścisłych związków z emblematyką dowodzi np. konstrukcja słowno-obrazowa dedykowana Kasprowi Ciechanowskiemu. Ikon
przedstawia dąb, któremu nie szkodzą wiejące zmienne wiatry. Przypisana obrazowi lemma głosi:
Constantem animum non movent (Nie poruszają stałego ducha). Podobne przedstawienie graficzne
można odnaleźć w zbiorze Alciatusa6 z lemmą: Firmissima convelli non posse (Nie można poruszyć
rzeczy najmocniejszych). Tę samą symbolikę wykorzystano także w domniemanym sygnecie drukarskim Franciszka Cezarego7 z Wergiliańską lemmą Mens immota manet (Verg. Aen. 4, 449).
Do trzeciej grupy laudacji akademickich trzeba zaliczyć zbiorki, w których znajdują się konstrukcje mieszane. Z założenia miały one zawierać zarówno odniesienia do godeł lub elementów
herbów, jak i do symboli pozaheraldycznych. Taki charakter ma druk Argo Sarmatica Jana Sebastiana Piskorskiego, wydany w Krakowie w 1664 r.8 Kartę tytułową tego zbiorku zdobi interesujący miedzioryt Jana Aleksandra Gorczyna9, autora wydanego 11 lat wcześniej herbarza. Na rycinie przedstawiono statek kierujący się pod dobrą wróżbą (bonis avibus) w stronę portu. Na jego
maszcie widnieje chorągiew z godłem herbu Łabędź biskupa Andrzeja Trzebickiego, któremu
broszura jest dedykowana. Widniejące poniżej godło Akademii Krakowskiej — dwa skrzyżowane
4

S. Kwapiński, Species laureati in philosophia honoris pluribus individuis, XXV. VV. DD. secundae laureae candidatis, Cracoviae 1733.
5
Sz. E. Sierzycki, Amphitheatrum magnificentiae laureatae, Casimiriae ad Cracoviam [1674].
6
A. Alciatus, Emblematum liber, Augsburg 1531, k [C8r].
7
J. Kiliańczyk-Zięba,„Mens immota manet”. O funkcji i wymowie drzeworytu uchodzącego za sygnet drukarski oficyny Franciszka Cezarego, „Barok” 18/2 (36) 2011, s. 243–256; eadem, ‘Mens immota manet’ — Polish Application
of an Emblematic Commonplace, [w:] The Art of Persuasion. Emblems and Propaganda, ed. by C. McCall Probes
and S. Mödersheim, Glasgow 2014, s. 103–116.
8
J. S. Piskorski, Argo Sarmatica quam sub auspiciis [...] Andreae Trzebicki [...] episcopi Cracoviensis [...] Stanislaus
Iurkovvski, [...] in portu novae in orbe Arctoo Colchidis Academiae Cracoviensis constituit, Cracoviae 1664.
9
Por. L. Szymonek, Wartość źródłowa miedziorytu Jana Aleksandra Gorczyna z Argo Sarmatica Sebastiana Piskorskiego, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 17, 1965, nr 2, s. 13–21.
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1. Sz. E. Sierzycki, Amphitheatrum Magnificentiae Laureatae — fragment k. F2r,
(źródło: http://ebuw.uw.edu.pl/publication/286822)

berła i korona — wskazuje, że jest to, zgodnie z tytułem, statek z krakowskimi studentami zmierzającymi do celu, jakim jest zakończenie studiów i promocja. Na burcie widać medaliony ze znakami przypisanymi poszczególnym absolwentom, a na wiosłach łacińskie dewizy10. Pierwszym
promowanym jest Absolon Wacław Paczeński. Dedykowany mu wiersz poprzedza wizerunek
herbu Topór. Napis umieszczony wokół kartusza brzmi: Gentilitium stemma cum lemmate: Destruit et exstruit (Godło rodowe z lemmą: niszczy i buduje). Słowa te odnoszą się do podwójnej
funkcji, jaką może spełniać topór. Jest to z jednej strony narzędzie służące do destrukcji, z drugiej
zaś pożyteczne przy konstrukcji. Podstawą większości pozostałych kompozycji stemmatycznych
zawartych w zbiorku Argo Sarmatica są jednak herby imaginacyjne. Każdy ze stemmatów składa
się z utworu poetyckiego, który poprzedza symboliczny rysunek opatrzony stosowną inskrypcją.
10

Por. E. Chojecka, Dekoracja malarska ksiąg promotionum i diligentiarum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
1965, s.53–54.
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2. Emblemat: Firmissima convelli non posse — fragment, za: A. Alciatus,
Emblematum libellus. Książeczka emblematów, przekład i komentarze
pod kier. M. Mejora A. Dawidziuk, B. Dziadkiewicz, E. Kustroń-Zaniewska.
Wstęp i opracowanie R. Krzywy, Warszawa 2002, s. 114.

Do mieszanego typu należy również druk Coronamentum triumphantis Sapientiae Andrzeja
Rudolfa Margowskiego z 1684 r.11 Tu również (na odwrocie karty tytułowej) znajduje się symboliczna rycina, tym razem drzeworytnicza. Napis umieszczony na górze strony In stemma peraugusti Capituli Cracoviensis (Na godło świętej kapituły krakowskiej) potwierdza, że kompozycja ta
ma charakter utworu, stanowiącego część ramy wydawniczej druku. Herb kapituły krakowskiej
w funkcji paratetekstowej pojawia się np. także w druku Flores ex viridario Palladis Jagellonicae
Franciszka Kielarowicza12. W broszurze Coronamentum triumphantis Sapientiae ilustracja przedstawia ukoronowaną niewiastę siedzącą na tronie, niosącą na piersi słońce, które swym blaskiem
oświetla dwie piramidy. Na szczytach obelisków są eksponowane znaki heraldyczne. W prawym
górnym rogu umieszczono godło kapituły krakowskiej pod kapeluszem kardynalskim, a równolegle po lewej stronie herb biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego. Powyżej tarczy są
11

A. R. Margowski, Coronamentum triumphantis Sapientiae Virtuti, Doctrinae, Honori XXXIX. VV. DD. Virorum
Secundae Laureae Candidatorum, Cracoviae, 1684.
12
F. Kielarowicz, Flores ex Viridario Palladis Jagellonicae in coronamentum temporum XI. VV. DD. primae laureae
candidatorum, Cracoviae 1722.
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widoczne elementy identyfikujące jego godność kościelną — mirta biskupia z pastorałem i krzyżem. W symbolizujące chwałę obeliski wpisano godła heraldyczne i znaki graficzne przypisane
absolwentom. W podstawie prawej piramidy znajduje się heraldyczna róża ówczesnego podkanclerzego Akademii Krakowskiej Jana Michalskiego, w lewej — berła samej Akademii. Choć rycina, jeśli chodzi o jakość wykonania i efekt artystyczny, jest dużo słabsza niż miedzioryt Gorczyna,
to warto przytoczyć towarzyszący jej epigramat, gdyż ułatwia on semiotyczno-semantyczną interpretację całości kompozycji:
Non poterat doctum signo meliore triumphum
prodere victricis turba togata deae,
quam dum sub terna poscit radiare corona
illius ad nutus symbola vincta ferens.
Non opus est aliis nova metiri omina signis,
auratas facient aurea serta dies.
(Odziana w togi brać nie potrafiła lepiej wyrazić triumfu zwycięskiej bogini, jak przez to, że domaga się, aby
mogła zajaśnieć w potrójnej Koronie, posłusznie niosąc splecione symbole. Nie trzeba szukać nowych objaśnień
w innych znakach — złote wieńce stworzą ozłocone dni).

Zarówno z tytułu zbiorku, jak i z powyższych słów należy wnosić, że tronująca niewiasta to
triumfująca Sapientia, którą można utożsamiać z Akademią, ale też z Nauką (Doctrina)13. W Ikonologii Cesarego Ripy personifikacja Akademii jest przedstawiona w złotej koronie. Jej atrybutami są pilnik trzymany w prawej dłoni oraz wieniec spleciony z wawrzynu, bluszczu i mirtu,
znajdujący się w lewej ręce14. Nauka to siedząca starsza kobieta z rozłożonymi rękami i z berłem
w kształcie słońca, symbolizującym wiedzę15. Alegoryczna postać z ryciny nie potrzebuje jednak
tych dodatkowych oznak swego triumfu — wystarczą jej te znaki, które znalazły się w kompozycji i zostały jej przypisane przez twórcę ilustracji. Koronę, i to potrójną, gwarantuje kapituła krakowska, a laury akademickie są potwierdzane przez trzy pozostałe godła. Autor wiersza Krzysztof
Szembek w konkluzji stwierdza, że ukoronowanie złotem, czyli promocja pod patronatem kapituły, jest najlepszą wróżbą na przyszłość.
Należy podkreślić, że także zawarte w zbiorze wizerunki tarcz z godłami i symbolami absolwentów są uwieńczone koronami i wpisane w kartusze z gałązek palmowych, symbolu triumfu
i zwycięstwa. Jeden ze stemmatów został zadedykowany Andrzejowi Buchowskiemu. Przed opisem rysunku pojawia się informacja, że herbem rodowym absolwenta jest Sas (Avitum eius stemma Sas). Wizerunek został dodatkowo uzupełniony o opis herbu: Luna cornibus sursum obversa
aureas stellas ad cornua gerens, in cuius medio sagitta (Księżyc zwrócony rogami do góry, mający
na rogach złote gwiazdy, w jego środku strzała). Warto zauważyć pewne podobieństwo tego tekstu z nieco obszerniejszym opisem znajdującym się w łacińskim herbarzu Szymona Okolskiego,
gdzie czytamy: Est Luna alba cornibus sursum obversa, aurei coloris stellas ad cornua tenens, medium
Lunae quatit sagitta cuspidine praegrandi, ad sidera directa16. (Jest biały księżyc zwrócony rogami
13

Sugestia zawarta w książce Karoliny Sochy, że jest to kapituła krakowska, nie znajduje uzasadnienia. Por. K. Socha, Typografia publikacji pochodzących z drukarń Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674–1819, Kraków 2017, s. 219.
14
Cesare Ripa, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 1992, s. 4.
15
Ibidem, s. 105.
16
S. Okolski, Orbis Polonus, Splendoribus caeli: Triumphis mundi: Pulchritudine animantium: Decore aquatilium:
Naturae excellentia reptilium condecoratus. In quo antiqua Sarmatarum gentilitia, pervetustae nobilitatis Polonae
insignia, vetera et nova indigenatus meritorum praemia et arma specificantur et relucent. Nunc primum, ut Latinitati
consecratus, ita claritate et veritate perspicuus, vol. 3, Cracoviae 1645, s. 195.

122

Barbara Milewska-Waźbińska

2. R. Mrągowski, Coronamentum triumphantis Sapientiae — karta tytułowa verso
(źródło: http://www.wbc.poznan.pl/publication/55934)
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do góry, ma na rogach gwiazdy barwy złotej, środek księżyca dotyka strzała o wielkim grocie
zwrócona ku gwiazdom). Opisowi Margowskiego towarzyszy powiązana z symboliką godła lemma: Hoc arcu gaudet Apollo (Tym łukiem cieszy się Apollo) oraz wiersz w strofie alcejskiej, czyli
w metrum lirycznym, chwalący cnotę i zalety umysłu Buchowskiego.
Warto zaznaczyć, że te zawarte w broszurze Coronamentum triumphantis Sapientiae stemmaty,
które odwołują się jedynie do uniwersalnych symboli pozaheraldycznych, nie są poprzedzane
określeniem „Avitum stemma” czy „Avitum insigne”. Jedynie do uniwersyteckiej symboliki nawiązuje np. piąty utwór zbioru, dedykowany Franciszkowi Surowiczowi. Widniejący na tarczy
symboliczny rysunek opisano w następujący sposób: Annulum gerens e nubibus manus, oculum pro
gemma habentem (Ręka wyłaniająca się z chmur unosząca pierścień, w którym zamiast drogiego
kamienia znajduje się oko). Rysunkowi przypisano lemmę: Perennat vigilantia (Trwa długo czujność). Mamy tu do czynienia z łatwo rozpoznawalnym symbolem pierścienia, który od wieków
należy obok biretu, łańcucha i berła do symboli właściwych uniwersytetom. Kompozycję zamyka
utwór liryczny napisany w strofie alkmeńskiej.
Opracowując typologię panegiryków akademickich, trzeba jeszcze wyróżnić cykle kompozycji pozbawione zarówno przedstawień graficznych, jak i aluzji heraldycznych (stemmata nuda),
a nawiązujące jedynie do symboliki związanej z tytułem lub nadrzędną myślą przewodnią zbioru.
Motyw wiodący jest potem rozwijany w poszczególnych segmentach składających się na całość
kompozycji. Tytuł zbiorku Dodona Academica Tomasza Kantego Kozłowskiego17 z 1694 r. odnosi się do kilkunastu utworów wiążących się z nazwami gatunkowymi sławnych drzew.
Myśl przewodnia jednakże pojawia się również w tytułach tych broszur, które zawierają kompozycje heraldyczne. Tak jest w zbiorze Aura favens Stanisława Józefa Szajnowskiego18 z 1710 r.
Trzeci utwór cyklu został poświęcony Maciejowi Jarmundowiczowi. Pomiędzy słowne objaśnienia wpasowano odbity z osobnego klocka wizerunek z kartuszem herbowym. Krótki opis godła
(insigne) brzmi: Cor transfixum sagitta (Serce przebite strzałą). Objaśnienie uzupełnia zdanie:
Aura Indica faecunda, cuius terra binum edit fructum (Żyzny wiatr indyjski, gdzie ziemia daje
podwójny plon). Jest to nawiązanie do nadrzędnego motywu cyklu wyrażonego w tytule frazą
Aura favens (Sprzyjający wiatr). Warto ponownie dla porównania przytoczyć opis herbu Przyjaciel z dzieła Szymona Okolskiego: Est cor hominis in patina sagitta transfixum19 (Jest serce ludzkie w misie przebite strzałą). W omawianej broszurze wizerunkowi heraldycznemu towarzyszy
lemma: In aura virtutis de vulnere sanum (W powiewie cnoty wyleczone z ran). Kompozycję
uzupełnia wiersz napisany w strofie safickiej mniejszej, czyli ponownie w jednym z metrów horacjańskich. Liryczny utwór w ciekawy sposób nawiązuje zarówno do tytułu zbioru oraz godła
herbowego, jak i do lemmy. Pierwszym słowem wiersza jest słowo Aura, które pojawiło się także
w sentencji. Łagodny dech ma ukoić otwartą ranę w sercu. Z treści utworu wynika jednak, że
są takie rany, zwłaszcza te zadane przez Palladę i Apolla, których nie warto i nie należy leczyć,
triumfują one nawet nad śmiercią.
W zawierającej wizerunki heraldyczne broszurze Species laureati in philosophia honoris znajduje
się dedykacja dla starosty bocheńskiego Stefana Tęgoborskiego herbu Śreniawa. To, że heraldyka
odegra w tym cyklu ważną rolę, zapowiada znajdująca się na odwrocie strony tytułowej rycina z przedstawieniem godła herbowego starosty na tle muszli i symboli związanych z żywiołem

17
18
19

T. K. Kozłowski, Dodona academica, Craciae donata Palladi, Cracoviae 1694.
S. J. Szajnowski (Szaynowski), Aura favens post grassantem pene biennio pestem, Cracoviae [1710].
Idem, vol. 2, Cracoviae 1643, s. 532.
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wodnym20. W epigramacie wpisanym w rycinę mowa jest o tym, że heraldyczna rzeka Tęgoborskiego kryje w swym nurcie większy skarb niż płynący złotem legendarny Arimaspus. Śreniawa
obfituje bowiem w klejnoty cnót.
Symboliczną rycinę nawiązującą do herbu Śreniawa bez krzyża, nazywanego Drużyną, zawiera również druk Eurippus Philosophicus autorstwa Dominika Antoniego Kołeckiego21 z 1736 r.,
dedykowany pieczętującemu się tym herbem wojewodzie krakowskiemu Teodorowi Lubomirskiemu22. Tytułowy Euripus to cieśnina w pobliżu wyspy Eubei, która w epigramie została przeciwstawiona szeroko płynącej Śreniawie, obfitującej w godności i skarby Pallady.
W zbiorze Species laureati in philosophia honoris pierwszy utwór został poświęcony Wojciechowi Jarmundowiczowi pieczętującemu się herbem Przyjaciel, podobnie jak wspominany wyżej
bohater konstrukcji umieszczonej w cyklu Aura favens. Wokół wizerunku herbu (stemma) znajduje się opis godła: Ardens cor sagitta transfixum (Płonące serce przebite strzałą) oraz lemma: Pellit
per vulnera corde timorem (Dzięki ranom wypędza strach). Do obrazu płomienia, którego nie ma
w godle herbu Przyjaciel, nawiązuje epigramat, w którym autor stwierdza, że ogień symbolizuje
żądzę wiedzy, którą płonie Wojciech Jarmundowicz.
Szósty utwór w tym samym zbiorze poświęcono Antoniemu Rogawskiemu pieczętującemu
się herbem Rola. Pomiędzy słowne objaśnienia został wbudowany kartusz z godłem. Wokół niego znajduje się opis: Rosa alba inter tria ferramenta (Biała róża między trzema nożykami) oraz
lemma: Flores supereminet omnes (Przewyższa wszystkie kwiaty). Dopisano też nazwisko autora
sentencji, którą miał być Klaudian. Myśl tę zaczerpnął jednak autor nie z dzieł Klaudiana, próżno jej tam bowiem szukać, ale z jakiegoś zbioru sentencji, w których grupowano tematycznie
wszelkie celne sformułowania, które mogły być wykorzystane w różnego typu piśmiennictwie
okolicznościowym23. W powstających w XVII i XVIII w. dość obficie kompendiach symboli
zbierano m.in. materiał heraldyczny24. W utworze Gemmae antiquiorum jezuity Gabriela Rzączyńskiego, na co zwróciła uwagę Iwona Dacka-Górzyńska, sentencja Flores supereminet omnes
została zamieszczona pod hasłem Rosae w odniesieniu do godeł herbów Doliwa, Ramult i Poraj25.
Sentencję Flores supereminet omnes można odnaleźć, co zauważyła badaczka, także w panegiryku
Józefa Pawła Boguckiego Wzrost nieustający26 oraz w utworze Trybynał Skarbu Koronnego Samuela
Wysockiego27. Warto dodać, że myśl Supereminet omnes towarzyszy również różom Maryi w religijnym panegiryku z 1693 r.28 W omawianym zbiorze zarówno do motta, jak i do godła herbu
Rola nawiązuje epigramat:

20

Por. opis ryciny [w:] K. Socha, Typografia publikacji, op. cit., s. 220.
D. A. Kołecki, Eurippus philosophicus, gemmas laureati honoris eruditae in praemium virtuti. VII. VV. DD. primae laureae candidatorum proferens, Cracoviae [1736].
22
Por. też artykuł B. Czarskiego http://www.wilanow-palac.pl/rzeki_slawa_i_bogactwem_plynace.html [dostęp:
14 VI 2017].
23
I. Dacka-Górzyńska, Wokół herbów — erudycje Gabriela Rzączyńskiego SJ, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy,
red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009, s. 133–156.
24
M. Górska, Emblematyka jako źródło staropolskiej erudycji. Geneza i funkcja materiału symbolicznego w polskich
kompendiach, [w:] ibidem, s. 99–132.
25
G. Rzączyński, Gemmae antiquiorum quinquaginta et trium poetarum stemmatibus Polonorum omnibus [...] accommodatae, Posnaniae1700, k. Fr.
26
I. Dacka-Górzyńska, Wokół herbów, s. 148.
27
Ibidem, s. 153.
28
Applausus panegyricus reverendo admodum ac amplissimo domino domino Claudio Steuperaert celeberrimae Ecclesiae Beatae Mariae Virginis Trunchiniensis abbati in solemni ejusdem inauguratione, Gandae 1693.
21
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Paesti sola ferunt tales viridaria flores,
qualem conspicio stemma tenere tuum.
Venerit unde tibi? Vates non inscius adsum,
pro meritis illum docta Camena dedit,
cum lauru viridi vinclo connexit uno.
Hinc facta est roseo laurus amica rubo.
(Takie kwiaty, jakie dostrzegam w twoim godle, zdobią jedynie ogrody w Paestum. Skąd znalazły się u ciebie?
Nie jestem wieszczem obarczonym niewiedzą: uczona Kamena dała je za zasługi, związawszy jednym splotem
z zielonym laurem. Stąd wziął się laur przyjaciel czerwieni różanej).

Można byłoby całość tej kompozycji określić jako rozbudowany koncept heraldyczny, którego
punktem wyjścia jest róża znajdująca się w godle herbowym. W epigramacie autor czyni aluzję
do pól różanych w Paestum, słynących w starożytności z tego, że róże rozkwitały tam dwukrotnie
w ciągu roku29. Antoni Rogawski — twierdzi autor panegiryku — zasługuje na taki herb dzięki
osiągnięciom na polu literatury i nauki. Muza połączyła bowiem w jego godle czerwoną różę
z Paestum z zielonym laurem. Należy zauważyć, że kolorystyka, która odgrywa w epigramacie
ważną rolę, nie pokrywa się z barwami heraldycznymi herbu Rola. Warto dodać, że Paestum i pesteńskie róże to motywy pojawiające się również w sentencjach zgromadzonych przez Gabriela
Rzączyńskiego30.
Herbem Rola pieczętował się również Andrzej Sokołowski, upamiętniony w stemmacie zawartym w zbiorze Arcus triumphales31. Stemmaty, czyli tytułowe łuki zostały tu wystawione kolejnym absolwentom na znak odniesionego triumfu w nauce. Przy wizerunku herbu Rola odnotowujemy informację: Arcus supra quem: Rosa spinis circumdata cum tribus ferramentis aratri.
Cum lemmate: Fert haec cultura rosas. (Łuk, nad którym róża z kolcami z trzema nożykami od
pługa z lemmą: ta uprawa daje róże). Wskazanie na kolce otaczające różę jest aluzją do jej natury.
Zarówno w lemmie, jak i w utworze poetyckim pojawia się stwierdzenie, że kolce symbolizują
przejściowe trudności, które zdoła pokonać słodko pachnąca róża odzwierciedlająca wymowę,
niewzruszoną siłę i wytrwałość ducha. Potwierdza to następujący fragment wiersza:
Quidquid odoris habet rosa, suaviloquentia tantum
dat tua in eloquio decurrens ore diserto,
ardua perrumpens animi constantia magni,
inconcussa rosa est veluti circumdata spinis.
(Zapach, który ma róża, wydziela twoja słodko brzmiąca dykcja, która płynie w rozmowie z wymownych ust. Pokonująca trudności stałość wielkiego ducha jest jak niewzruszona róża otoczona kolcami).

Ciekawą z kolei odmianę herbową można odnaleźć w utworze 29 ze zbioru Coronamentum
triumphantis Sapientiae. Jeden ze stemmatów został przypisany Janowi Józefowiczowi Lwowianinowi. Herb przodków (Avitum insigne) został opisany w następujący sposób: Rosa tribus tubis corneis innexa (Róża wpleciona w trzy rogowe trąby)32. Do opisu dołączono lemmę: Hic Amalthaeis
29

Zob. np. Verg. Georg. 4, 119: biferique rosaria Paesti.
G. Rzączyński, Gemmae antiquiorum, op. cit., k. F r.; idem, Armamentarium Regni Poloniæ Seu Gentilitia Nobilitatis Lechicæ, Magni Ducatus Litvaniæ Arma: Olim Majorum Virtute, Sangvine, Meritis, Gloria, Comparata: Nunc
Vetustissimmoru[m] Poetarum Fragmentis [...] Adornata, Posnaniae 1715, k. H3 r.
31
M. Jaskrzewic, Arcus triumphales virtuti, doctrinae et honori, Cracoviae [post 18 IV 1690].
32
Por. Tablice odmian herbowych Chrząńskiego, wyd. J. Ostrowski, Warszawa 1909, Tabl. XX — Trąby f.
30
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potiora donis (Tu są dary lepsze od darów Amaltei). Jest to oczywista aluzja do rogu obfitości.
W napisanym w heksametrze utworze autor czyni aluzje do przedstawienia godła w słowach:
Non cythara plectrisque canam modulisque lyrarum
te Iozephowicz, tua nam in praeconia claras
urget Fama tubas, laxataque cornua tentat
puniceis immixta rosis.
(Nie będę opiewał cię Józefowiczu uderzeniami w struny kitary albo delikatnymi dźwiękami liry, o twoją sławę
usilnie stara się bowiem Fama, gdy dotyka rozszerzających się rogów trąb połączonych z purpurowymi różami).

W dalszych partiach utworu następuje pochwała Jana Józefowicza, sławi się też waleczność
jego ojca Stanisława, który zginął w walce z Kozakami pod Stawiszczami. Warto dodać, że Jan
został wkrótce profesorem filozofii, a niedługo potem został mianowany kanonikiem kapituły
katedralnej we Lwowie33. Był też autorem łacińskich panegiryków34.
Przegląd druków zawierających stemmaty akademickie potwierdza rozpoznanie Pauliny Buchwald-Pelcowej, dotyczące szczytowej fazy rozwoju tego rodzaju piśmiennictwa. Przypadła ona na
koniec XVII i pierwsze lata XVIII w. Wypada też zgodzić się z inną diagnozą postawioną przez uczoną, że druki upamiętniające promocje pochodzące z połowy XVIII stulecia, a nawet, dodajmy, już
z drugiej i trzeciej jego dekady, nie zawierają na ogół symbolicznych rycin, ale rzeczywiste wizerunki
herbów35. Można mówić więc o swego rodzaju przezwyciężeniu tendencji do zastępowania herbów
obrazami symbolicznymi. Należy jednak dodać, że nadal powstają laury akademickie pozbawione
ilustracji, w których myśl przewodnia zawarta w tytule i lemmie jest rozwijana jedynie w utworze literackim. Nie towarzyszy jej ikon. Przykładem takiego zbiorku jest Horoscopus laureatae gloriae Jana Jakuba Smołukowskiego z 1722 r., w którym poszczególnym absolwentom najpierw przypisano znaki
zodiaku, a następnie omówiono je w łacińskich strofach. Tendencja ta może świadczyć o stopniowym
zanikaniu zainteresowania emblematyką i hieroglifiką. Jednocześnie wskazuje ona na to, że powoli
rodzi się świadomość historyczna, która każe w drukach dokumentujących ważne wydarzenia, a są
nimi promocje akademickie, eksponować jedynie rzeczywiste herby, a nie obrazy symboliczne.
Analiza wszelkiego typu treści heraldycznych zawartych w tekstach kultury przeprowadzona
z punktu widzenia semiotyki, pozwala stwierdzić, że celem twórców projektów artystycznych
było wydobycie podstawowego sensu znaku. Nie będzie pozbawiona sensu konstatacja, że pojęcie „znaczenie” można rozumieć podwójnie. Jest to opatrzenie czegoś lub kogoś znakiem, ale
też nadanie mu wartości (łacińskie „insignire”). Przypisanie jakiejś osobie znaku pozwala wyróżnić ją (oznaczyć), a także ukazać jej wartość (odznaczyć)36. To podwójne rozumienie znaku
legło u podstaw heraldyki, a potem stało się wyzwaniem dla autorów stemmatów akademickich.
Wartość symboliczną znaku zaczerpniętego z ciała człowieka czy ze świata roślinnego twórcy
przenoszą na opiewaną postać. Rozpatrywany przez autora Aura favens znak serca przebitego
strzałą (signum signans) zostaje przeniesiony na pojęcie miłości (signum signatum), a następnie
na osobę Macieja Jarmundowicza. Róża (signum signans) w zbiorze Species laureati in philosophia
33

T. Blach, Jan Tomasz Józefowicz (1662–1728) i jego antenaci, [w:] „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 6, 2014 (2015), s.68–83.
34
Idem, Wczesne panegiryki łacińskie Jana Tomasza Józefowicza (1662–1728), [w:] „Człowiek w kulturze. Pismo
poświęcone filozofii i kulturze”, 24, 2014, s. 411–432.
35
P. Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach, op. cit., s. 52.
36
Por. A.W. Nowak, Oznaczanie jako władza. Pomiędzy metafizyką a teorią i krytyką społeczną, [w:] W gąszczu
znaków, red. P. Orlik, Poznań 2004, s. 81–82.
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4a. Herb Józefowicza
4. R. Mrągowski, Coronamentum triumphantis Sapientiae — fragment k. Gr
(źródło: http://www.wbc.poznan.pl/publication/55934)

honoris jest przeniesiona na pojęcie pierwszeństwa (signum signatum) ze wskazaniem następnie na
Andrzeja Rogawskiego, górującego swą wiedzą. Różę z kolcami pojawiającą się w Arcus triumphales przeniesiono na pojęcie niezłomności ducha, a potem na osobę Andrzeja Sokołowskiego.
Na podkreślenie zasługuje obserwacja, że zarówno rzeczywiste wizerunki godeł pojawiające się
w stemmatach akademickich, jak i zastępujące je symbole, są umieszczone w tarczach, wpisywane
w kartusze i traktowane jako punkt wyjścia do dalszych rozważań. Autorzy laudacji snują je podobnie, jak to czyniono w innych wypowiedziach ściśle powiązanych z herbami. Skoro wykorzystywane od wieków w literaturze i sztuce motywy heraldyczne służyły utrwalaniu szlachectwa, to
w panegirykach akademickich starano się w podobny sposób upamiętnić i potwierdzić zdobycie
wykształcenia. Dlatego gratulacje z okazji promocji pisano według obowiązującego od lat panegirycznego schematu, który uwzględniał m.in. koncept herbowy.
W konkluzji trzeba stwierdzić, że autorzy omówionych wyżej laurów akademickich pochodzących z okresu szczytowego rozwoju gatunku, to znaczy z końca XVII i pierwszej połowy
XVIII w., zawierających kompozycje słowno-obrazowe, chętnie sięgają po koncepty heraldyczne. Stosują w ten sposób sprawdzoną i skuteczną strategię pochwały, obecną w panegirykach,
w których dowodzenie skupiało się wokół symboliki związanej z herbem. Dzięki nawiązaniu
w warstwie ikonograficznej do heraldyki laury akademickie zyskiwały na znaczeniu, a ci, którzy
je zdobyli, budzili podziw i poklask. Wypełniano w ten sposób obok pochwały także cel ideowy
i moralizatorski, związany z promowaniem nauki i wiedzy.
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Summaries
Marek Adamczewski

White eagle, what kind?
Searching for the form of the Polish state eagle during the interwar period
The first official designs of the Polish state eagle, the White Eagle can be traced back to the 14th century
(most likely during the Casimir the Great’s reign), and the White Eagle which (due to the Polish state
terminology Act of November 5th) can be referred to as the Polish-royal eagle. The form of the emblem
was related to those known from the title pages of the Sejm constitution from the 17th century. The Polishroyal eagle was a coat of arms for the Republic of Poland from January 1917 to August 1919, until
the Sejm of the Republic of Poland adopted the provisional Symbols of Poland Act.
The White Eagle from August 1919 referred to the emblem of the Duchy of Warsaw and the Congress
Kingdom, but above all to the insignia of the Polish insurgent authorities from 1830-1831. Unfortunately
during the preparation of the August 1919 symbol, the creators did not transform a naturalistic figure
of the bird — the eagle — into a simplified coat of arms according to the rules of the heraldic art.
Between 1919–1927 several competitions were organised in order to create a new form of the White
Eagle, coat of arms design were ordered from renown artists, the State Mint also created an eagle coat of arms,
as well as several drafted versions of laws and regulations concerning the White Eagle coat of arms were drawn
up. Until the end of 1926, all work has summed up to finding a better design than the one drawn up in 1919.
In the beginning of 1927, however, it was decided that the eagle from 1919 could simply not be improved
upon any more, and completely changed perspective. It was decided that a new coat of arms would be created
modelled after the Jagiellonian and Batorian eagles. The new eagle was created by prof. Zygmunt Kamiński.
Historians often wonder how much of an influence on the new eagle were the heraldic worlds of his wife
Zofia Trzcińska-Kamińska, such as the front side of the coin with en eagle and Bolesław Chrobry from 1925.
After World War II, the authorities in Warsaw decided to remove the crown from the head of the eagle
established in 1927. It was argued that the new political system required a sign that would emphasize its
democratic and republican character, whereas the crown clearly pointed to monarchy.
In 1945 work began on a new stylisation of the Polish state emblem. During the course of the discussion
between the government and heraldic experts it was agreed that the emblem would be given a Piast
stylisation — which in heraldic terms — meant that Poland was back in the Pomeranian region between
the Oder and Nysa rivers.
The White Eagle pattern was selected through competitions conducted between 1947-1948.
The jurors were particularly fond of a project prepared by Michal Bylina, which after a few corrections
and supplements by mid 1948 was presented to the governing rulers for acceptance as the symbol
of the post was Poland. However the Piast Eagle from 1948 was not chosen as the the Commonwealth
symbol. In 1955 Sejm ruled that the Polish coat of arms would be the Eagle from 1927 but without
a crown. In response to the decision made in Poland, the President of the Republic of Poland in exile
in London decided that the Eagle from 1927 would receive a closed crown.
The White Eagle from 1927 (with later changes), is a relict of art during the interwar period as well as
numerous political compromises, and requires adjustments. A good occasion to refresh the symbol may
be the 100th anniversary of the founding (March — December 2027) of the current Polish state eagle.
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Ars heraldica: the key to medieval mentality
The article uses a piece dated approximately from the year 1449 (found by S.K. Kuczyński), which
tells a story of the ghost of Queen Jadwiga explaining to the author the symbolic meaning of the coat
of arms from the majestic seal of Wladyslaw Jagiello. The symbolism contains a lecture on ethics
inspired by the Holy Scriptures. Further examples of knight and urban coat of arms indicate that biblical
inspirations as well as motifs derived from the „Physiologist” were quite common in Polish heraldry
during the middle ages.

Przemysław Mrozowski

The form of the coat of arms and its social functions in medieval Poland
The form of the coat of arms can be a source of relevant information regarding its original functions,
as well as its purpose in social distinction. Towards the end of the middle ages, a lot of coat of arms
appeared which differed only by small details, and did not provide knights with visual recognition
and individualisation on the battlefield. Only a few Polish coat of arms indicated in their form that
they descended from war customs. Most of them appeared in the last half of the 14th century, when
possession of a knight status equaled the necessity of having a coat of arms. In the fine-grained knight
structures, the insignia varied very slightly. Individual and family identity and combat emblems began to
fade in favour of the coat of arms defining large, multi-family — heraldic houses.

Henryk Seroka

Municipal coat of arms in Poland during the 15th through 18th century
in light of royal privilege.
The custom of giving coat of arms to cities under royal privileges was widespread in Poland in the sixteenth
century. Granting the city a coat of arms in the rulers documents was proceeded by the royal privilege,
granted to major cities, of stamping the city seal on red wax. The first city which used seals stamped on
red wax was Cracow. Other cities were granted the right subsequently: Poznan (1440), Gdańsk (1457),
Toruń (1506) and Lwów (1526). Sandomierz was also granted the right to stamp on red wax. In the 16th
and 17th century, due to the widespread use of paper, the importance of the wax colour decreased,
and the circle of cities granted permission to use red wax stamps was extended to include other cities.
Since the 16th century Polish cities began receiving from the rulers assignments or confirmations of their
own crests. However, Polish cities did not receive the coat of arms privilege, i.e.. the document referring
exclusively to the coat of arms. Granting and confirming the coat of arms of the cities included location
privileges, privileges of the Magdeburg law, as well as the privilege of the granting or renewing city rights.
The Polish king’s privilege referred to the coat of arms as a city crest. The legal significance of municipal
coat of arms, in the first place being a crest on a stamp, was the reason for the frequent abandonment
of the shield and the coat of arms. More developed crests used by cities were derived from existing designs,
such as the royal coat of arms or the coat of arms of noble families.
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Polish self-government heraldry since 1987 — between the strengthening
of the community’s historical consciousness and public relations requirements
Since 1987, Poland has begun to draw prospects of loosening the ideological control of the state over
the public symbol sphere, which includes heraldry. Shortly thereafter, the upheaval of the political
system in 1990 gave the municipal authorities the sole right to decide „on the municipal coat of arms,
names of streets and public squares, as well as the erection of monuments”. The article raises questions
on the shape of heraldry in the Polish self-government (urban and rural municipalities, counties
and voivodships), which evolved in just beyond the past quarter century, with input from a significant
share of researchers specialising in heraldry as an auxiliary science of history. It is especially about creating
new coat of arms for those self-governments units which have not had them before. Attention is also
brought to the importance of the role of the coat of arms in strengthening local historical awareness.
It also questions how the coat of arms is „coping” in the world of symbolic mass culture, where
logotypes and various marketing and promotional symbols are very common. All this creates a need for
interdisciplinary research supporting modern local heraldry with the contribution of other studies such
as: signs (semiotics), symbols (symbology), images, symbolic culture and media studies.

Wojciech Strzyżewski

The main directions of development of the symbols of contemporary coat of arms
of the Polish self-government
While choosing heraldic emblems by Polish self-governments, history seemed to be most important aspect,
as those with historic ties to the municipalities were chosen more frequently. An analysis of the emblem
symbolism showed that also natural conditions, onomastics (municipal coat of arms), socio-economic
phenomena and least religious worship all had a factor in developing symbols of the contemporary coat
of arms.
History in the coat of arms is represented by images symbolising: noble heraldry, historic buildings,
historical events, figures related to the municipality and monuments of law.
The symbolism representing the economy of the self-government refers to the old occupations
of the inhabitants, characteristic products or work tools. Religious symbolism is represented in emblems
most often by including images of holy patrons and saints of local parish churches.
The symbolism of natural conditions is most often represented by hydrographic conditions, for example
the towns placement on a river, as well as the images of characteristic plants symbolising the location
among forests, meadows and mountains.
Emblems associated with the name show objects that identify the name or the initials of the name.
The process of creating self-government coat of arms has not been completed, there are still
municipalities which have not established their emblems, others change their symbolism or improve
the composition of the emblem. Due to the fact, it can surely be said that the modern heraldry of the Polish
self-government is still a „living” heraldry.
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Description of the coat of arms in medieval nobility
Beginning in the second half of the 14th century, on the basis of the codification of the law of the land
by King Casimir the Great, a person whose nobility has been questioned (diffamatio nobilitatis), had
the right to appeal in order to purge the nobility (expurgatio nobilitatis). Affiliation with the noble family
was documented by eye witnesses identifying the plaintiff and the elements which decide on their descent,
such as: the family name, the coat of arms and proclamation. Thanks to the procedure, many court
and civil records include a description of the coat of arms. They weren’t literal protocols, only summaries,
therefore the descriptions were fragmentary and limited to listing the most important elements of the coat
of arms, often omitting their actual placement on the shield as well as the shield divisions and colours. For
the judicial writers who edited the notes, it was crucial to state the family nobility connection, and not to
describe the actual coat of arms. Therefore the final heraldic messages from these sources are often marked
more by the practice of law than the daily practice of blazoning.

Jakub Z. Lichański

Rhetoric and heraldry: Suggestion to study common fields
In fact, no special relationships are recorded, cf. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/
hbw/senden-boesensell-nuenning_systematik.pdf (2017-01-17), where rhetoric appears essentially as an
auxiliary science of history, cf. general section D Geschichte, as the first item is recorded the first division:
Da Numismatik, Heraldik, Diplomatik, Chronologien, Rhetorik. Also — as an obvious tool in the analysis
of these literary texts, speeches, sermons, etc., in which references to specific crests or more generally to
the heraldry appear. Is it worth to raise the issue again, it seems, and well discussed, and little contributing
to the more general questions, and just the heraldry? I think that, in reference to not only Polish literature,
the rhetoric seen as a tool for examining texts in which invasions of various kinds are referred to in various
contexts plays an important role. What — for this question the following text will try to find the answer
(because there is no single answer).

Barbara Milewska-Waźbińska

Stemmata academica — between a heraldic mark and a cultural symbol
The subject of consideration are Latin commemorative prints issued in the 17th and 18th centuries on
the occasion of academic promotion. The main content of the paper is the presentation of the typology
of the prints and the relations between the noble emblems and the non-heraldic graphic signs emblazoned
on the pages of these collections. The purpose of the literary as well as iconographic analysis is to define
the function of the heraldic verbal and visual constructions in the Latin academic brochures. Due to
them, the stemmata academica achieved not only a panegyrical goal. but moralising and ideological as
well, and with that it promoted science and knowledge.
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