
dr Tomasz Pietras

Z Or³em Bia³ym przez wieki.
Z dziejów polskiej symboliki pañstwowej1

Staro¿ytna, orientalna symbolika or³a

Orze³ (³ac. aquila) to jeden z najstarszych symboli w dziejach cy-
wilizacji œródziemnomorskiej, znany tak¿e innym krêgom kulturo-
wym, od Ameryki prekolumbijskiej po wyspy Azji po³udniowo-
-wschodniej. Ludzie od tysi¹cleci podziwiali jego piêkn¹ sylwetkê,
si³ê, wytrwa³oœæ oraz swobodny lot zwrócony ku niebu. W wielu kul-
turach indiañskich orze³ to istota s³oneczna, zwrócona ku niebu,
w przeciwieñstwie do ziemskiego jaguara. Jego pióra jako symbo-
le promieni s³onecznych wykorzystywano do wyrobu ozdób kulto-
wych. Ptaka tego liczne pierwotne plemiona zamieszkuj¹ce nie-
gdyœ Europê i Azjê uznawa³y za symbol i wcielenie swych przodków,
swój totem plemienny, jak czyni¹ to do dziœ np. australijscy abory-
geni. £¹czono go ze s³oñcem, niebem, b³yskawic¹. Przejê³y te pra-
dawne wierzenia i tradycje pierwsze cywilizacje krêgu œródziem-
nomorskiego.

Ju¿ w III tysi¹cleciu przed Chrystusem Sumerowie, a nastêp-
nie Babiloñczycy w staro¿ytnej Mezopotamii, zaczêli u¿ywaæ zna-
ku or³a, czêsto zreszt¹ przedstawianego z g³ow¹ lwa, w symboli-
ce religijnej, miejskiej i pañstwowej. Jednym z najstarszych

8 Aleksandrów wczoraj i dziœ

1 24 maja 2013 r. zaprezentowa³em to zagadnienie wszystkim zainteresowanym podczas
prelekcji w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksan-
drowie. Spotkaniu patronowa³o Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa £ódzkiego. Pod-
czas podobnego spotkania w dniu 22 marca 2013 r. pt. „Od œredniowiecznych map mun-
di do map taktycznych WIG. Aleksandrów i okolice na starych mapach” omówi³em dzieje
europejskiej kartografii ze szczególnym uwzglêdnieniem zmieniaj¹cego siê przez wieki
obrazu kartograficznego ziem Polski Œrodkowej, w tym naszych okolic. Artyku³ o tej te-
matyce trafi, mam nadziejê, do kolejnego tomu „Aleksandrów wczoraj i dziœ”.
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zabytków jest lwiog³owy orze³ towarzysz¹cy postaci boga Nigri-
su, zaci¹gaj¹cego sieæ pe³n¹ pokonanych przez króla Ennatum
wojowników z miasta
Umma, który zosta³
umieszczony na Steli
Sêpów w sumeryjskim
mieœcie Lagasz (zaby-
tek datowany ok.
2450 r. p.n.e.). Orze³
z g³ow¹ lwa to gryf, isto-
ta spoza naszego œwia-
ta, nietykalna, okrutna
i dzika z natury; to naj-
wy¿szy organizm w ³añ-
cuchu pokarmowym.
Gryf, po¿eraj¹c wszy-
stkie inne istoty, prze-
jmowa³ na siebie ich wi-

Fragment sumeryjskiej 
Steli Sêpów

Z Or³em Bia³ym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki pañstwowej 9

Adoracja Drzewa ¯ycia przez królów i gryfy.
Zwraca uwagê skrzydlate bóstwo o twarzy
cz³owieka w dysku s³onecznym nad drzewem.
Odcisk asyryjskiej pieczêci cylindrycznej
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nê za ich wzajemne zabijanie siê. W ten
sposób usprawiedliwia³ z³e czyny zwie-
rz¹t i ludzi przed boskim s¹dem. Pre-
zentowa³ te¿ po³¹czenie dwóch natur:
bóstw niebiañskich, solarnych (orze³)
z demonami (lew) – tego, co duchowe
w cz³owieku, z tym, co cielesne. Z ob-
szaru Mezopotamii (np. z przedstawieñ
na babiloñskich pieczêciach) znamy
tak¿e motyw transportowania herosów
na skrzyd³ach or³a.

Dla staro¿ytnych semickich Asyryj-
czyków orze³ by³ atrybutem boga s³oñ-

ca Ashur, zaœ dla indoeuropejskich Persów – boga œwiat³a Ahu-
ramazdy. Z kolei w Indiach orze³ z korpusem cz³owieka to
s³oneczny ptak o imieniu Garuda, wierzchowiec boga Wisznu,
wróg wê¿a – ucieleœnienia z³a, nieraz przedstawiany z atrybuta-
mi tego boga – muszl¹, maczug¹ czy kwiatem lotosu. W czasach
nowo¿ytnych (XX w.) sta³ siê on symbolem walki tubylców z eu-
ropejskimi kolonizatorami, god³em republiki Indonezji i króle-
stwa Syjamu (dziœ Tajlandia).

W staro¿ytnym Egip-
cie popularnym symbolem
królewskiego panowania
by³a uskrzydlona tarcza
s³oneczna. Sk³ada³a siê
ona z dysku s³onecznego,
pary skrzyde³ oraz dwóch
kobr. Dla Egipcjan bar-
dziej istotna by³a mo¿li-
woœæ szerokiego ogl¹dania
œwiata (horyzont) i prêd-
koœæ poruszania siê po nie-
bie (s³oñce – sokó³) ni¿
wartoœæ bojowa or³a (mê-
stwo). Orze³ by³ traktowa-
ny pocz¹tkowo jako jesz-
cze jedno ze zwierz¹t
padlino¿ernych, których

10 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Skrzydlaty dysk s³oneczny 
ze staro¿ytnego Egiptu

Symbol egipskiego boga Horusa

Indyjski orze³ Garuda
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Egipcjanie szczerze nie-
nawidzili. Wierzyli bo-
wiem, ¿e zachowanie cia-
³a niezbêdne jest do
przetrwania duszy po
œmierci cz³owieka – st¹d
staro¿ytne zabiegi mu-
mifikacyjne. Set (bóg z³a)
by³ przedstawiany jako
zwierzê psowate, które
uszkadza³o mogi³y w po-
szukiwaniu koœci, podob-
nie Anubis – bóg mumi-
fikacji. Dlatego w³aœnie
Horusa – soko³a jako re-
prezentanta nieba i do-
bra przeciwstawiano Setowi, reprezentuj¹cemu ziemiê i z³o. Orze³
lub sêp egipski by³ przedstawiany jako litera alef.

Egipcjanie zaakceptowali or³a dopiero w póŸnym okresie
swych dziejów, zapewne pod wp³ywem religii i kultury greckiej,
stopniowo uto¿samiaj¹c go symbolicznie z soko³em Horusa. Pod
rz¹dami dynastii ptolemejskiej (IV w. pne. – I w. ne.) Egipcja-
nie zaczêli u¿ywaæ symbolu or³a jako god³a wojskowego. Podob-
n¹ rolê przypisywali mu tak¿e najwiêksi zdobywcy Staro¿ytnego

Wschodu – Persowie, daj¹c
tym przyk³ad Rzymianom.

Obok or³a, sêpa i soko³a,
w szeroko rozumianym œwiecie
antycznym wystêpuje jeszcze in-
ny znacz¹cy ptak – feniks.
Wokolicach Ÿróde³ Nilu znajdu-
j¹ siê jeziora, w których woda
osi¹ga temperaturê 80°C, wiêc
nie nadaj¹ siê do zamieszkania
przez normalne zwierzêta. S¹
jednak ptaki, które w³aœnie tam
na ma³ych sztucznych wysep-
kach tworz¹ gniazda i w œciœle
okreœlonym czasie sk³adaj¹ jaja.

Z Or³em Bia³ym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki pañstwowej 11

Alef. Orze³ lub sêp egipski

P³on¹cy feniks

Alex2013.qxd  2013-06-09  19:08  Page 11



Tam te¿ nastêpuje wylêg i szybki rozwój m³odych. St¹d ludzie zamie-
szkuj¹cy okoliczne tereny widzieli ptaki, które „znikaj¹” wterenie nie-
nadaj¹cym siê do ¿ycia, a nastêpnie stamt¹d powracaj¹. Sta³o siê to
podstaw¹ powstania mitu o ptaku, który zamienia siê w popió³, a na-
stêpnie siê odradza. Mit feniksa za poœrednictwem Egipcjan, Gre-
ków i Rzymian dotar³ do œwiata zachodniego.

Nie najlepsz¹ opini¹ cieszy³ siê orze³ tak¿e u staro¿ytnych
Hebrajczyków (¯ydów), którzy przed podbojem kraju Kanaan
(Ziemi Œwiêtej) byli ludem pasterskim. Orze³ zosta³ zrehabili-
towany i uzyska³ nowe symboliczne, pozytywne znaczenia do-
piero w Nowym Testamencie (o czym dalej).

Or³y w antycznej Grecji i Rzymie

Pocz¹tkowo rzymskie legiony
u¿ywa³y piêciu symboli kulto-
wych: dzika, wilka, konia, Mi-
notaura iw³aœnie or³a. Jednak
rzymskie or³y legionowe
(aquila), to od konsulatu Ma-
riusza (107 r. pne.) jedyny ich

emblemat. Mia³ on formê or³a wyko-
nanego ze srebra, z³ota lub br¹zu
i umieszczonego na drzewcu, czêsto
zdobionym metalowymi kr¹¿kami
(phalerae). Phalerae s³u¿y³y jako od-
znacznie wojskowe za dowiedzione
mêstwo. Wg. Swetoniusza (De vita
Caesarum) Rzymianie przejêli je od
Etrusków, ci zaœ od barbarzyñców.

W czasie przemarszu oddzia³u
or³y by³y noszone przez wyznaczone-
go ¿o³nierza (aquilifer). W czasie
wojen rzeŸbê or³a umieszczano

12 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Rzymski znaki legionowe 
z kolumny Trajana w Rzymie

Aquilifer, ¿o³nierz z nakryciem g³o-
wy ze skóry lwa, nios¹cy znak or-
³a lagionowego
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w tzw. kaplicy sztandarów w kwaterze g³ównej wodza (pretorium),
co mia³o zapewniæ powodzenie i boskie wsparcie dla walcz¹cej ar-
mii. Eksponowano tam te¿ inne znaki legionowe, a tak¿e pos¹gi
panuj¹cych cesarzy i cz³onków ich rodzin, co pozwala³o ¿o³nie-
rzom rozpoznaæ twarze cesarza i jego ewentualnych nastêpców.
Mia³o to du¿e znaczenie w czasie niepokojów. Przedstawienia na
monetach by³y bowiem zbyt niedok³adne dla w³aœciwej identyfi-
kacji tych osób. Przechowywano tam te¿ skrzynie ze skarbem
(uposa¿enie dla ¿o³nierzy). By³o to wiêc najbardziej strze¿one
miejsce w obozie. Or³y, symbol Jowisza, otaczano czci¹, a ich utra-
ta na polu bitwy by³a najwiêksz¹ mo¿liw¹ hañb¹ dla oddzia³u, wiêc

Gemma Aquila. Orze³ rzymski z wieñcem laurowym. Klejnot z domu Augusta
na Palatynie w Rzymie – pocz¹tek n.e.

Z Or³em Bia³ym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki pañstwowej 13
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¿o³nierze rzymscy byli gotowi zgin¹æ dla
odzyskania tego znaku. Legiony rzymskie
rozs³awi³y or³a jako znak odwagi i zwyciê-
stwa a¿ po krañce ówczesnego cywilizowa-
nego œwiata. Klêska armii rzymskiej War-
rusa w walkach z Germanami w Lesie
Teutoburskim (9 r. n.e.) by³a tak straszna
dla Rzymian w³aœnie ze wzglêdu na utra-
tê trzech or³ów legionowych. Cesarz Au-
gust umieraj¹c (w 14 r n.e.) mia³ wo³aæ:
„Warrusie, oddaj mi moje or³y!”, bo by³a
to jego najwiêksza strata ¿yciowa, wiêk-
sza nawet ni¿ tragiczny los jego córki Ju-
lii, skazanej na wygnanie, a nastêpnie
œmieræ za z³e prowadzenie siê.

Pamiêæ o or³ach rzymskich przetrwa-
³a upadek Imperium i powraca³a wielo-
krotnie póŸniej. Symbolem armii by³ orze³
tak¿e u Arabów w okresie najwiêkszej eks-
pansji islamu. W okresie wojen krzy¿o-
wych znaku tego u¿ywa³ g³oœny wódz mu-
zu³manów – su³tan Egiptu Saladyn
(ok. 1137–1193). Sumbol ten  nazywano
„Soko³em Kurajszytów”, co mo¿e wska-
zywaæ na jego staroegipski pierwowzór.
Kurajszyci to plemiê beduiñskie, wywo-
dz¹ce siê od Kusaja ibn Kilaba, zamie-
szkuj¹ce okolice Mekki, z którego wywo-
dzi³ siê m.in. ród Mahometa. Do dziœ
spotykamy tego or³a w herbie kilku kra-

jów arabskich (np. Iraku, Syrii, Jordanii, Jemenu, Egiptu, Libii,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich).

Dla staro¿ytnych Greków dumny orze³ by³ przede wszystkim
atrybutem gromow³adnego Zeusa, zwierzchnika bogów olimpij-
skich. Wierzono, ¿e jest ptakiem, którego nigdy nie trafi piorun,
wiêc przypisywano mu funkcje nosiciela tego boskiego orê¿a. Wy-
nika³o st¹d kojarzenie or³a z potêg¹ i majestatem zarówno boskim,
jak i w³adzy doczesnej. Orze³ z p³on¹c¹ gwiazd¹ piêcioramienn¹
w szponach oznacza³ planetê Jowisz. Jeden z mitów greckich do-

14 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Orze³ (lub sokó³) Salady-
na w herbie Arabskiej Re-
publiki Egiptu

Wspó³czesna rekonstruk-
cja or³a legionowego
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wodzi³, ¿e bóg Zeus w³aœnie pod postaci¹ or³a przyby³ do Naksos na
Krecie na miejsce swoich narodzin. RzeŸbionymi or³ami Grecy,
Etruskowie i Rzymianie ozdabiali ber³a swych królów. Mo¿e tu tkwi
geneza uskrzydlonej laski boga Hermesa – Merkurego, patrona
kupców? W antycznej Helladzie by³ orze³ równie¿ symbolem ge-
niuszu i wielkoœci umieszczanym na wizerunkach herosów oraz
atrybutem olimpijskiej bogini m³odoœci Hebe.

W staro¿ytnym Rzymie orze³ to zarówno znak Jowisza, jak i sym-
bol majestatu w³adzy cesarskiej. Umieszczano go na monetach
i w miejscach manifestacji w³adzy. Zachowa³y siê piêkne or³y z tro-
nu cesarza Augusta (obecnie w muzeum w Wiedniu) czy pos¹gów
cesarza Klaudiusza (obecnie w Watykanie czy libijskim Leptis
Magna). Podczas pogrzebów cia³opalnych ubóstwianych cesarzy
na rzymskim Polu Marsowym celowo wypuszczano or³a w ten spo-

sób, aby obserwuj¹cym wy-
dawa³o siê, ¿e ulatuje z p³o-
mieni i unosi duszê cesarza
do nieba. Kilkanaœcie wie-
ków póŸniej Napoleon I Bo-
naparte, cesarz Francuzów
(1804–1815) przyj¹³ za sym-
bol swego majestatu z³otego
or³a na niebieskim polu, wzo-
rowanego na rzymskim, sie-
dz¹cego na wi¹zce piorunów.
Nieco wczeœniej podobnym
emblematem pos³u¿y³ siê
Fryderyk II Wielki Hohenzol-
lern, król pruski (1740–1786).

Kiedy w 800 r. n.e. król
Franków Karol Wielki odno-
wi³ po ponad trzystu latach

nieobecnoœci godnoœæ cesarsk¹ na Zachodzie, za symbol swej w³a-
dzy przyj¹³ oczywiœcie rzymskiego or³a, którego podobiznê, wy-
konan¹ z br¹zu, kaza³ nawet umieœciæ na dachu swego pa³acu
w Akwizgranie. Sto lat póŸniej, gdy dawn¹ stolicê Karola przej-
œciowo zajêli Francuzi, odwrócono dziób tego or³a w kierunku za-
chodnim. Do tej tradycji karoliñskiej nawi¹zali œredniowieczni
w³adcy Niemiec, od 962 r. nosz¹cy piêkny tytu³ cesarzy rzymskich

Orze³ Napoleona I, Cesarza Francuzów

Z Or³em Bia³ym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki pañstwowej 15
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(dopiero pod koniec œredniowiecza uzu-
pe³niony wiele mówi¹cym dodatkiem –
narodu niemieckiego). Ju¿ w 1029 r.
orze³ pojawi³ siê na berle cesarza Kon-
rada II z dynastii salickiej, a ostatecznie
w 2 po³owie XII w. cesarz Henryk VI
z rodu Sztaufów (1191–1197) przyj¹³ za
swoje god³o herbowe jako króla Niemiec
czarnego or³a jednog³owego. Cesarz
Henryk V (ten sam, który w 1109 r. na-
jecha³ Polskê i oblega³ G³ogów) pod
wp³ywem tradycji rzymskiej uczyni³ or-
³a znakiem wojskowym cesarstwa, umie-

szczaj¹c jego figurê na drzewcach chor¹gwi. Z Niemiec trafi³ je-
dnog³owy orze³ m.in. do s¹siednich Czech, gdzie dopiero na
prze³omie XIII i XIV w. zosta³ zast¹piony w godle lwem. Do dziœ
mo¿na zobaczyæ jednog³owego, czarnego or³a, w piêknie stylizo-
wanej postaci, w godle pañstwowym Niemiec. 

Or³y dwug³owe 

Przez jakiœ czas rywalizowa³ z je-
dnog³owym inny orze³ – dwug³owy,
maj¹cy równie star¹ genezê i zna-
czenia symboliczne. Znak ten poja-
wi³ siê ok. 1800 r. p.n.e. w pier-
wszym indoeuropejskim imperium
na Wschodzie, u Hetytów, jako bóg
burzy. W Rzymie ³¹czono go z Janu-
sem, bogiem o dwu twarzach. Sym-
bolizowa³ si³ê stwórcz¹, wszechwie-
dzê, patrzy³ w przesz³oœæ i przysz³oœæ,
³¹czy³ w³adzê duchown¹ i œwieck¹,
czujnoœæ w obronie granic pañstwa.
Ten typ or³a, pod wp³ywem wierzeñ
i symboliki Orientu, a zw³aszcza
perskich Sasanidów, powróci³
w XI w. do symboliki cesarskiej w Bizancjum, sk¹d nastêpnie tra-
fi³ na Ba³kany i Ruœ (m.in. w XIII w. do s¹siaduj¹cego z Polsk¹

16 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Herb Œwiêtego 
Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego

Orze³ we wspó³czesnym
godle Niemiec
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ksiêstwa halicko-w³odzimier-
skiego). Stamt¹d w³aœnie wy-
wodzi siê dwug³owy orze³ bê-
d¹cy od po³owy XIV stulecia
herbem ziemi przemyskiej.
Zachód przypomnia³ sobie
symbolikê dwug³owego or³a
dziêki wyprawom krzy¿owym,
za poœrednictwem Bizancjum
i Turków Seld¿uków. Od
XIV w. sta³ siê on god³em ce-
sarzy rzymskich (narodu nie-
mieckiego), a nastêpnie cesa-
rzy Austrii, u¿ywanym a¿ do
1918 r. w monarchii austro-
-wêgierskiej. W koñcu XV w.
car moskiewski Iwan III Sro-
gi, nawi¹zuj¹c do idei Moskwy
jako „trzeciego Rzymu”
(spadkobiercy Rzymu cezarów

Z Or³em Bia³ym przez wieki. Z dziejów polskiej symboliki pañstwowej 17

Orze³ bizantyñski Imperatorski orze³ rosyjski 

Cesarsko-Królewski 
orze³ monarchii austro-wêgierskiej
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i Bizancjum), przyj¹³ dwug³o-
wego or³a bizantyñskiego, na-
daj¹c mu barwê czarn¹
i umieszczaj¹c na z³otym po-
lu. W tej formie carski orze³,
znienawidzony przez uciska-
nych pod zaborami Polaków,
przetrwa³ a¿ do rewolucji
1917 r. Niedawno, w 1993 r.,
republikañska Rosja powróci-
³a do tego imperialnego zna-
ku, zwanego przez za¿artych
przeciwników „kur¹ z Czarno-
byla”, modyfikuj¹c jednak je-
go barwy. 

Orze³ jako symbol Chrystusa i atrybut œwiêtych

Chrzeœcijañstwo w dobie chrystianizacji Imperium Rzymskiego
(IV–V w. n.e.) zaakceptowa³o rzymskiego or³a, przypisuj¹c mu
nowe znaczenia symboliczne. W kulturze chrzeœcijañskiego œre-
dniowiecza orze³ symbolizowa³ np. Mesjasza-Chrystusa. Jak
mo¿na przeczytaæ w rozmaitych œredniowiecznych dzie³ach en-
cyklopedycznych, orze³ kr¹¿y³ nad gniazdem, by strzec orl¹t,
a podczas nauki latania kierowa³ je ku s³oñcu, wyrzucaj¹c z gniaz-
da te, które s³onecznego blasku siê boj¹. To oczywiœcie symbole
obroñcy dusz i s¹du ostatecznego.
Rzekoma zdolnoœæ patrzenia w s³oñ-
ce wykreowa³a or³a na symbol reli-
gijnej kontemplacji. Opisy te nie
znajduj¹ ¿adnego potwierdzenia we
wspó³czesnej wiedzy ornitologów.
Orze³ przedstawiany z ryb¹ w szpo-
nach symbolizowa³ w œredniowieczu
Chrystusa unosz¹cego chrzeœcijani-
na ze Ÿród³a chrzcielnego ku zmar-
twychwstaniu. W chrzeœcijañstwie
by³ on tak¿e atrybutem wielu œwiê-
tych, zw³aszcza œw. Jana Ewangeli-

18 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Orze³ we wspó³czesnym 
herbie Rosji
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sty (przedstawiany z nimbem). Król ptaków strzeg³ przed sêpa-
mi relikwii mêczenników, np. obu patronów Polski – œw. Wojcie-
cha i Stanis³awa, bywa³ prezentowany na dachu koœcio³a, w sce-
nie polowania na zaj¹ca lub wê¿a, symbolizuj¹c zwyciêstwo dobra
nad z³em, odwagi nad tchórzostwem...

Z tych rozlicznych i w przeciwieñstwie do innych zwierz¹t naj-
czêœciej pozytywnych znaczeñ wi¹zanych ze znakiem or³a, na-
warstwiaj¹cych siê przez wieki i tysi¹clecia, wynika fakt ogrom-
nej popularnoœci w tego znaku w czasie powstawania herbów.
Jego jedynym godnym rywalem by³ heraldyczny lew.

Dawno, dawno temu praojciec Lech…

Dosyæ czêsto i niezale¿nie od siebie w ró¿nych krajach opowiada-
no tak¿e o udziale or³ów w zak³adaniu miast. To w³aœnie kierunek
lotu tego ptaka mia³ wed³ug starej rzymskiej legendy wskazaæ Ro-
mulusowi i Remusowi miejsce lokalizacji Rzymu. Równie¿ Mos-
kwa mia³a powstaæ w miejscu, gdzie dwug³owy orze³ z³o¿y³ porwa-
nego dzika. Na dowód, ¿e nie s¹ to tylko echa wierzeñ Rzymian
mo¿na tu dorzuciæ historiê zwi¹zan¹ z za³o¿eniem stolicy Azteków
Tenochtitlán, obecnego Meksyku. Decyzjê o lokalizacji œwi¹tyni

i centrum przysz³ego
miasta podjêli kap³ani
zaobserwowawszy miej-
sce, gdzie kaktus rós³ na
kamieniu. Na kaktusie
siedzia³ orze³ i po¿era³
wê¿a.

Ju¿ wpocz¹tkach XII w.
pierwszy kronikarz pisz¹-
cy w Polsce – Anonim
zwany Gallem, t³umacz¹c
etymologiê nazwy grodu
Gniezno, powi¹za³ j¹
z gniazdem. Na pocz¹tku

XIII stulecia mistrz Wincenty zwany Kad³ubkiem wspomnia³ o „zna-
ku zwyciêskiego or³a” pod którym skupi³o siê polskie rycerstwo ksiê-
cia Kazimierza II Sprawiedliwego podczas walk toczonych z Rusina-
mi nieopodal Brzeœcia Litewskiego. Jest to zapewne œlad jego
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rzymskiej erudycji. XV-wieczny kronikarz Jan D³ugosz powi¹za³ po-
cz¹tki polskiego or³a ze zjazdem gnieŸnieñskim 1000 r., kiedy to ce-
sarz Otto III Rudy mia³ nadaæ odmienionego rzymskiego or³a Bole-
s³awowi Chrobremu na dowód uznania i wspó³pracy. W XVI w. inni
polscy kronikarze – Marcin Kromer i Marcin Bielski uzupe³nili zna-
n¹ ju¿ od stuleci legendê o praojcu Polaków Lechu i za³o¿eniu Gniez-
na o istotny szczegó³. Lech mia³ wybraæ to miejsce pod sw¹ stolicê
podziwiaj¹c du¿¹ liczbê znajduj¹cych siê tu orlich gniazd, a na pa-
mi¹tkê – przyj¹æ znak or³a na swe sztandary. Opowieœæ tê powtórzy³
wybitny heraldyk tworz¹cy za czasów króla Stefana Batorego – Bar-
tosz Paprocki.

W XVIII-wiecznym herbarzu, autorstwa Kaspra Niesieckie-
go, znajdziemy jeszcze kilka dalszych pomys³ów na pochodzenie
or³a w herbie Polski. Hipotezy te nawi¹zuj¹ do dziejów staro¿yt-
nego Rzymu. Czytamy wiêc, ¿e orze³ w godle Polski pochodzi od
rzymskich or³ów legionowych zdobytych przez Germanów pod-
czas wspomnianej ju¿ bitwy w Lesie Teutoburskim (w 9 r. n.e.).
Owych wojowniczych Germanów autor uzna³ oczywiœcie za na-
szych odleg³ych antenatów. W innym miejscu Niesiecki powi¹-
za³ genezê polskiego or³a z klêsk¹ poniesion¹ przez Rzymian
z r¹k germañskich Markomanów pod Akwilej¹ (w 113 r. p.n.e.),
poniewa¿ „aquila” to po ³acinie w³aœnie „orze³”. Wreszcie wspo-
mnia³ o królu Wandalów i Alanów – Genzeryku, który mia³ po
z³upieniu Rzymu (w 455 r. n.e.) pos³aæ swym pobratymcom w pu-
szczach Germanii zdobyt¹ chor¹giew cesarsk¹ z or³em. Ten wo-
jowniczy lud germañski, bêd¹cy jednym z grabarzy Imperium
Rzymskiego w V w. n.e., szczególnie chêtnie uznawano, ju¿ od
czasów mistrza Wincentego zwanego Kad³ubkiem (koniec XII
w.), za przodków Polaków. Te i podobne opowieœci na temat po-
cz¹tków or³a w Polsce nie mia³y oczywiœcie nic wspólnego z praw-
d¹ historyczn¹, a s³u¿yæ mia³y jedynie udostojnieniu tego herbu
i „dorobieniu” antycznej genealogii dumnym Sarmatom.

Naturalny pierwowzór Or³a Bia³ego

Pierwowzorem or³a w herbie Polski, oprócz wczeœniejszych rzym-
skich, niemieckich i czeskich przedstawieñ, by³ z pewnoœci¹ któ-
ryœ z gatunków drapie¿nych ptaków wystêpuj¹cych w naturze na
naszych ziemiach. W grê mo¿e wchodziæ 10 gatunków ptaków:
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orze³ przedni, orze³ cesarski,
orze³ stepowy, orlik grubodzio-
by, orlik krzykliwy, orze³ek po-
³udniowy, bielik wschodni, bie-
lik, gado¿er zwany tak¿e
krótkoszponem oraz rybo³ów.
Odznaczaj¹ siê one cechami
widocznymi tak¿e w heraldy-
cznych i przedheraldycznych
przedstawieniach polskiego
or³a: haczykowato zagiêtymi
ku do³owi dziobami, d³ugimi,
prostymi lub nieznacznie wy-
giêtymi do przodu skrzyd³ami
z wyodrêbnionymi, pojedyn-
czymi lotkami, dosyæ krótkimi
i krêpymi ogonami o kszta³cie

klinowatym (bielik) lub zaokr¹glonym (pozosta³e gatunki), noga-
mi opierzonymi w ca³oœci lub tylko w czêœci goleniowej (bieliki, ga-
do¿er i rybo³ów), palcami nóg zakoñczonymi szponami. Ze wzglê-
du na podobieñstwa miêdzy tymi gatunkami drapie¿ników
i schematycznoœæ przedstawieñ heraldycznych Or³a Bia³ego, nie
da siê wskazaæ wœród nich jednego pierwowzoru. B³êdne jest z pe-
wnoœci¹ wskazywanie bielika, który nazwê wzi¹³ od barwy wy³¹-
cznie ogona. Zreszt¹ bia³a (srebrna) barwa or³a w godle Polski ma
przyczyny wy³¹cznie natury heraldycznej.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e orze³, ze wzglêdu na czêste wystêpo-
wanie w naszym kraju, by³ ³atwiejszy do zaakceptowania w Pol-
sce ni¿ np. antyczny lew, dominuj¹cy w heraldyce Europy Zacho-
dniej i wysp brytyjskich. Wszak nasze rycerstwo bardzo rzadko
wyprawia³o siê na wyprawy krzy¿owe do Ziemi Œwiêtej lub Afry-
ki, gdzie mo¿na by³o spotkaæ lwa w naturze. Jak t³umaczy³ siê
przed papie¿em ksi¹¿ê Leszek Bia³y, po có¿ mia³o by tam jeŸ-
dziæ, skoro w Ziemi Œwiêtej nie ma piwa.

Symbolika barw polskiego herbu pañstwowego

Swoje znaczenia symboliczne mia³y tak¿e barwy naszego herbu
pañstwowego – biel (odpowiadaj¹ca w heraldyce srebru) oraz
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czerwieñ. Z dzie³ XIV i XV-
-wiecznych heroldów, poetów
i pieœniarzy wiemy, ¿e srebro
(biel) oznacza³o: pokorê,
uczciwoœæ, czystoœæ, niewin-
noœæ, niepokalanoœæ. Koja-
rzono z t¹ barw¹ usposobie-
nie flegmatyczne, z cia³
niebieskich – Ksiê¿yc, ze zna-
ków zodiaku – Raka, Skorpio-
na i Ryby, z ¿ywio³ów wodê,
z kamieni  per³ê, zaœ z dni po-
niedzia³ek. Czerwieñ z kolei
symbolizowa³a: odwagê, wa-
lecznoœæ, usposobienie chole-
ryczne, planetê Saturn, znaki
zodiaku Barana, Lwa i Strzel-
ca, ¿ywio³ ognia, kamieñ ru-
bin, metal miedŸ oraz z dni
tygodnia – sobotê. Obie bar-
wy by³y znane i lubiane przez
S³owian na d³ugo przed przy-
jêciem chrzeœcijañstwa i za-

chodniej symboliki. Wiemy np. ¿e nasi przodkowie bielili chaty
wapnem, a tkaniny barwili czerwonym czerwcem. Przypuszcza
siê, ¿e w wierzeniach S³owian biel symbolizowa³a dobro, w od-
ró¿nieniu od czerni. Byæ mo¿e mia³o to wp³yw na przyjêcie ta-
kich, a nie innych barw god³a i pola herbu przez naszych œrednio-
wiecznych w³adców, z czego, zgodnie z regu³ami sztuki
heraldycznej, wynikaj¹ barwy naszej flagi pañstwowej (górne po-
le odpowiada zawsze barwie god³a, zaœ dolne – pola herbu). Naj-
prawdopodobniej zdecydowano siê na przyjêcie bia³ej (srebrnej)
barwy polskiego god³a dla odró¿nienia go od, nieco wczeœniej-
szego, czarnego or³a królów niemieckich. Zestawienie srebra
i czerwieni, obu o wysokich notowaniach symbolicznych, nale¿y
do najczêstszych zestawieñ barw i metali w sztuce heraldycznej.

Byæ mo¿e pierwotne barwy polskiego or³a by³y jednak odmien-
ne. Austriacki kronikarz zwany Ottokarem Styryjskim, opisuj¹c
walki z 1260 r., wspomnia³ o „sztandarze czarnym jak wêgiel
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z bia³ym or³em”, pod którym skupia³y siê posi³kowe oddzia³y ksi¹-
¿¹t polskich wspieraj¹cych króla Czech Przemys³a Ottokara II.
Jeœli to nie pomy³ka Ÿród³a czy jakaœ lokalna odmiana herbu,
mielibyœmy tu najstarszy znany przekaz o barwach polskiego her-
bu. Ostatecznie zdecydowano siê jednak na czerwone pole tar-
czy, za którym przemawia³y nie tyle zasady estetyki, co znacznie
atrakcyjniejsze znaczenia symboliczne.

Tajemniczy ptak z denara Chrobrego

Pogañscy S³owianie tak¿e czci-
li or³a, podobnie jak wymienio-
ne wy¿ej ludy z krêgu kultury
œródziemnomorskiej. Z wyko-
palisk archeologicznych dato-
wanych na XI w. wiemy o za-
chowanych na wyspie Wolin
koœciach or³a bielika oraz amu-
lecie z motywem ptaka. Lewy
profil ptaka ze z³o¿onymi
skrzyd³ami, byæ mo¿e or³a,
widniej¹ na cynowej kaptordze
(rodzaju pude³ka noszonego
na szyi), z koñca X w., odnale-
zionej przez archeologów
w Gdañsku.

Oko³o roku 1000 Boles³aw I Chrobry, wtedy jeszcze jedynie
ksi¹¿ê Polski z ambicjami na królewsk¹ koronê, kaza³ wybiæ de-
nar, na którego awersie umieœci³ tajemniczego ptaka, a w otoku
tytu³ PRINCES POLONIE. Ów ptak, krêpej budowy, ukazany jest
na tej niewielkiej srebrnej monecie z profilu, zwrócony w lew¹ stro-
nê heraldyczn¹ (praw¹ dla patrz¹cego), ma wachlarzowato roz³o-
¿ony ogon, a na nieproporcjonalnie du¿ej g³owie widoczne s¹ trzy
stercz¹ce piórka. Piszê tu o nim dlatego, ¿e w³aœnie ten ptak z de-
nara Chrobrego tradycyjnie rozpoczyna galeriê polskich or³ów
w wielu opracowaniach, zarówno tych naukowych, jak i zupe³nie
popularnych. Do dziœ nie rozstrzygniêto sporu naukowego, czy ma-
my w tym wypadku do czynienia z wczesn¹, przedheraldyczn¹ krea-
cj¹ or³a, czy raczej z jakimœ innym ptakiem – galijskim kogutem,
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bizantyñskim pawiem albo go³êbic¹ (symbolem Ducha œw.), z któ-
rymi wi¹zano w œredniowieczu zupe³nie inne znaczenia symboli-
czne. Moim zdaniem, najprawdopodobniej by³ to jednak orze³,
choæ daleki jeszcze od znanej nam stylizacji heraldycznej (pier-
wsze herby pojawi³y siê bowiem w Europie ponad 100 lat póŸniej).
Albo wiêc mamy tu do czynienia z or³em rzymskim, imperator-
skim, zwi¹zanym z cesarzem Ottonem III i przyœwiecaj¹c¹ mu
ide¹ odbudowy uniwersalnego cesarstwa, albo raczej ptak ten wy-
st¹pi³ w roli atrybutu œw. Wojciecha, przy którego relikwiach spot-
kali siê obaj monarchowie. Zupe³nie podobnie prezentuje siê bo-
wiem orze³ strzeg¹cy zw³ok tego mêczennika w XV scenie Drzwi
GnieŸnieñskich. Podobnego ptaka spotka siê tak¿e na monetach
bitych w tym samym czasie przez czeskiego ksiêcia Sobies³awa
z rodu S³awnikowiców, rodzonego brata naszego œwiêtego. 

U¿ycie symboliki or³a przez Boles³awa Chrobrego w zwi¹zku
ze zjazdem gnieŸnieñskim by³o aktem jednorazowym. Przez na-
stêpne 150 lat ¿adne Ÿród³o historyczne – rocznik, kronika czy
pieczêæ nie wspomina³o o orle jako symbolu Polski czy jej w³ad-
ców. Anonim zwany Gallem pisa³ tylko o chor¹gwi ze œw. Woj-
ciechem towarzysz¹cej rycerstwu Boles³awa III Krzywoustego
podczas walk toczonych w Czechach. Orze³ powróci³ dopiero w po-
³owie XII wieku jako jeden z wielu symboli majestatu w³adzy
ksi¹¿êcej (obok lwa, smoka czy gryfa) umieszczanych na mone-

tach z licznych emisji synów
Boles³awa III Krzywoustego –
W³adys³awa II Wygnañca, Bo-
les³awa IV Kêdzierzawego czy
Mieszka III Starego. Dziêki
mennictwu Piastów antyczna
i chrzeœcijañska symbolika or-
³a stawa³a siê w Polsce coraz
lepiej znana, co pewnie zade-
cydowa³o o wyborze takiego
w³aœnie god³a przez wielu
ksi¹¿¹t piastowskich w chwi-
li, gdy z Zachodu dotar³y do
nas herby i sztuka heraldy-
czna.
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Or³y na tarczach ksi¹¿¹t piastowskich w XIII wieku

W pierwszych dekadach XIII
stulecia orze³, stylizowany ju¿
heraldycznie (prezentowany
z rozpostartymi symetrycznie
skrzyd³ami i dziobem zwróco-
nym w praw¹ stronê heraldy-
czn¹, czyli lew¹ dla patrz¹ce-
go), triumfalnie wkroczy³ do
symboliki napieczêtnej wielu
ksi¹¿¹t z rozrodzonej dynastii
Piastów. Pierwszym z nich by³
prawdopodobnie ksi¹¿ê Kazi-
mierz I, panuj¹cy w górno-
œl¹skim Opolu. Na jego pie-
czêci, pochodz¹cej z lat
1222–1230, a byæ mo¿e wyko-
nanej ju¿ w 1211 r., ksi¹¿ê,

przedstawiony jako rycerz na koniu w zbroi kolczej i ze wznie-
sionym mieczem, dzier¿y du¿¹ tarczê z or³em bez korony. Ptak
wyst¹pi³ tu po raz pierwszy w polu tarczy, a wiêc mo¿na go ju¿
nazwaæ god³em herbowym. Niemal równoczeœnie symbol or³a
przyjêli i zaczêli umieszczaæ na swych tarczach tak¿e inni ksi¹-
¿êta z pozosta³ych linii Piastów: Henryk II Pobo¿ny wroc³awski
(1224), Leszek Bia³y ma³opolski (pieczêci z or³em u¿y³a wdowa
ju¿ po jego œmierci w 1228), W³adys³aw Odonic (1231) i W³ady-
s³aw Laskonogi (1234) panuj¹cy w Wielkopolsce oraz Kazimierz
Konradowic Kujawski (1236). 

W wiêkszoœci przypadków orze³ wyst¹pi³ na tarczach ksi¹¿¹t
przedstawionych jako konni lub piesi rycerze, tylko na pieczêci
Leszka Bia³ego – osobno w polu tarczy. Te najstarsze polskie or-
³y ksi¹¿êce charakteryzowa³a smuk³a, wyrazista sylwetka i wy-
datna, wysoko uniesiona g³owa z potê¿nym dziobem. Or³y gotyc-
kie mia³y lotki skrzyde³ opuszczone pionowo, a ³apy lekko
odchylone od tu³owia. Nie mia³y jeszcze koron na g³owach.

Charakterystyczny jest orze³ z pieczêci ksiêcia Henryka II Po-
bo¿nego. Na jego piersiach umieszczono znak osobisty jego ojca
– Henryka I Brodatego – pó³ksiê¿yc z krzy¿em. Pó³ksiê¿yc ten
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przejm¹ póŸniejsze or³y dolnoœl¹skie, ró¿ni¹ce siê od herbu pol-
skiego tak¿e odmiennymi barwami (czarny orze³ na z³otym po-
lu). Znajdziemy je np. na wroc³awskim nagrobku Henryka IV
Probusa z pocz. XIV w. Inne barwy otrzyma³ tak¿e z czasem orze³
u¿ywany przez Piastów z linii opolsko-raciborskiej, który by³ zlo-
ty w polu b³êkitnym. Poza obu œl¹skimi liniami Piastów, orze³
utrzyma³ siê w nastêpnych pokoleniach ksi¹¿¹t dzielnicowych
chyba tylko w Ma³opolsce. W Wielkopolsce na pieczêciach tam-
tejszych ksi¹¿¹t zast¹pi³ go w po³owie XIII wieku wspiêty lew,
zaœ na Kujawach – tzw. hybryda kujawska (po³uorze³-po³ulew).

Spory na temat genezy polskiego or³a w historiografii

W historiografii polskiej i niemieckiej pojawi³o siê bardzo wiele
hipotez próbuj¹cych wyt³umaczyæ przyczyny przyjêcia symbolu
Or³a Bia³ego przez ksi¹¿¹t polskich z rodu Piastów w XIII stu-
leciu. ¯adna z tych hipotez nie wydaje siê dziœ do koñca przeko-
nuj¹ca, choæ niektóre zawieraj¹ pewnie ziarno prawdy. Niemiec-
cy historycy widzieli w nim uszczerbionego or³a królów Niemiec,
symbol zale¿noœci lennej ksi¹¿¹t polskich od cesarstwa, efekt ho³-
du lennego. W odpowiedzi polska historiografia miêdzywojenna
(w osobie Heleny Polaczkówny) próbowa³a dowieœæ, ¿e piastow-
ski orze³ ma jeszcze przedchrzeœcijañskie, s³owiañskie korzenie
i by³ pierwotnie totemem plemiennym Polan – Lechitów, st¹d
jego niezwyk³a popularnoœæ wœród Piastów w chwili pojawienia
siê w Polsce importowanych z Zachodu herbów. Pojawi³y siê w hi-
storiografii tak¿e hipotezy dowodz¹ce recepcji or³a w Polsce za
spraw¹ niemieckich ma³¿eñstw Piastów (np. W³adys³awa Wy-
gnañca z Agnieszk¹ z Babenbergów czy Henryka Brodatego ze
œwiêt¹ Jadwig¹, pochodz¹c¹ z dolnoaustriackiego ksiêstwa Me-
ranu) lub wywodz¹ce go od atrybutu œw. Jana – patrona kated-
ry wroc³awskiej, przyjêtego najpierw przez Piastów œl¹skich, a po-
tem na ich wzór przez ksi¹¿¹t z pozosta³ych linii.

Na wybór takiego w³aœnie god³a przez ksi¹¿¹t – jednoczycie-
li na prze³omie XIII i XIV w. mia³ mieæ wp³yw zwi¹zek symbo-
liki or³a ze sto³ecznym grodem Krakowem i ziemi¹ krakowsk¹.
Byæ mo¿e decyduj¹c¹ rolê odegra³ w tym wypadku kult œw. Sta-
nis³awa – biskupa krakowskiego i mêczennika, kanonizowanego
w 1253 r. Z opowieœci¹ o jego mêczeñstwie powi¹zano przepo-

26 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Alex2013.qxd  2013-06-09  19:08  Page 26



wiedniê o przysz³ym zroœniêciu siê rozbitej na dzielnice i pusto-
szonej przez wrogów Polski, tak jak zros³o siê w cudowny sposób
cia³o poæwiartowanego biskupa. Zachowa³a siê plakietka p¹tni-
cza z po³owy XIII w., na której postaæ krakowskiego mêczenni-
ka otoczona jest przez 4 heraldyczne or³y, które sta³y siê atrybu-
tem tego œwiêtego patrona Polski.

Korona na g³owie or³a – otwarta, czy zamkniêta? 

Oko³o 1282 r. jeden z ksi¹¿¹t
z dynastii Piastów – Kazi-
mierz II, panuj¹cy w gór-
noœl¹skim Bytomiu, postano-
wi³ ozdobiæ g³owê or³a na
swej ksi¹¿êcej pieczêci kró-
lewsk¹ koron¹. Mia³o to pe-
wnie oznaczaæ wysokie aspi-
racje polityczne tego ksiêcia,
nie wyró¿niaj¹cego siê dot¹d
(ani potem) niczym z pleja-
dy ksi¹¿¹t dzielnicowych. Po-
mys³ ten podchwycili jednak
najpowa¿niejsi kandydaci do
roli zjednoczyciela rozbitej na
dzielnice Polski – ksi¹¿ê wroc-
³awski Henryk IV Probus,
ksi¹¿ê wielkopolski Przemys³
II, a póŸniej W³adys³aw £o-
kietek. Korona królewska na
g³owie or³a oznacza³a dla nich
cel dzia³añ politycznych – od-
budowê Królestwa Polskiego.
Nic wiêc dziwnego, ¿e z chwi-
l¹, gdy wspomniany Prze-
mys³ II zosta³ ukoronowany
w katedrze gnieŸnieñskiej
przez arcybiskupa Jakuba
Œwinkê na króla Polski (26
czerwca 1295 r.), przyjêty
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przez niego herb Orze³ Bia³y w koronie sta³ siê symbolem odro-
dzonego po 200 latach Królestwa Polskiego. By³a to pocz¹tkowo
otwarta korona typu gotyckiego, z tzw. kwiatonami w formie li-
lii heraldycznych, zupe³nie podobna do tej znalezionej w grobie
Kazimierza Wielkiego na Wawelu.

Na pocz¹tku XVI w. królowie Polski z dynastii Jagiellonów
– Aleksander Jagielloñczyk oraz Zygmunt I Stary zaczêli u¿ywaæ
podczas swych koronacji, ho³dów lennych (np. s³ynnego ho³du
pruskiego na rynku krakowskim w 1525 r.) i innych, wa¿nych wy-
st¹pieñ publicznych nowego typu korony – korony zamkniêtej
(zwieñczonej krzy¿uj¹cymi siê pa³¹kami z niewielk¹ kul¹ – sfe-
r¹ i krzy¿em). Ju¿ ich starszy brat – Jan Olbracht umieœci³ tak¹
formê korony nad tarcz¹ herbow¹ na swej pieczêci (w 1492 r.).
By³a to manifestacja polityczna wobec cesarzy z dynastii Habs-
burgów i w³adców Moskwy, którzy przyjêli tytu³ cara. Korona te-
go typu uchodzi³a bowiem dot¹d za symbol pe³nej suwerennoœci,
przys³uguj¹cy wy³¹cznie cesarzom. W XVI w. przerobiono w ten
sposób, uœwiêcon¹ tradycj¹, insygnialn¹ (czyli u¿ywan¹ podczas
koronacji) koronê polsk¹, tzw. koronê Chrobrego (w rzeczywi-
stoœci XIV–wieczn¹). Koronê zamkniêt¹ spotykamy tak¿e nad
tarcz¹ herbow¹ z Or³em i Pogoni¹ na najwa¿niejszych polskich
pieczêciach pañstwowych oraz na g³owie Or³a Bia³ego. Po raz
pierwszy mia³o to miejsce za panowania Zygmunta I Starego
i Zygmunta II Augusta. Przyk³ady zastosowania zamkniêtej ko-
rony w po³¹czeniu z god³em nie by³y jednak w tym okresie je-
szcze zbyt czêste. Ostateczne po³¹czenie korony zamkniêtej z her-
bem Orze³ Bia³y na pieczêciach, monetach i medalach dokona³o
siê u nas znacznie póŸniej – dopiero w XVIII wieku.

Gotyckie or³y piastowskie z XIV wieku

W ci¹gu ponad tysi¹cletnich dziejów w œwiadomoœci historycznej
Polaków szczególne piêtno pozostawi³o kilka stylizacji or³a. Da siê
to powiedzieæ na pewno o gotyckim orle z rewersu pieczêci maje-
statycznej Przemys³a II (1295). Z chwil¹ koronacji tego w³adcy na
króla Polski, ukoronowany Orze³ Bia³y w czerwonym polu uzys-
ka³, jak ju¿ wspomina³em, nowy wymiar symboliczny – sta³ siê her-
bem odnowionego Królestwa Polskiego. Wspomniany ksi¹¿ê wiel-
kopolski Przemys³ II ju¿ w 1290 r., ruszaj¹c zbrojnie na Kraków
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i snuj¹c plany zjednoczeniowe, zamieni³ odziedziczonego po ojcu
lwa na swej pieczêci na ukoronowanego or³a. Pewnie uzna³, ¿e ten
ptak, bêd¹cy atrybutem obu œwiêtych patronów Polski – œw. Woj-
ciecha (popularnego w Wielkopolsce) oraz Stanis³awa (patronu-
j¹cego ideologii zjednoczeniowej), lepiej nadaje siê na symbol od-
radzaj¹cego siê Królestwa Polskiego. Legenda na jego pieczêci
majestatycznej: „Sam Najwy¿szy [Bóg] zwróci³ Polakom zwyciês-
kie znaki” zdaje siê sugerowaæ, ¿e w koñcu XIII w. uwa¿ano, ¿e
Orze³ Bia³y by³ symbolem dawnej, potê¿nej i zjednoczonej monar-
chii Boles³awów, co jak wiemy nie by³o prawd¹. Mo¿liwe, ¿e na tê
decyzjê Przemys³a II wp³yw mia³a tak¿e stara legenda o pocz¹t-
kach Gniezna (w miejscu gdzie Lech zobaczy³ orle gniazda). Byæ
mo¿e pomys³ na wykorzystanie symboliki or³a Przemys³ II zaczer-
pn¹³ od Henryka IV Probusa, ksiêcia wroc³awskiego i krakowskie-
go, po którym odziedziczy³ prawa do Krakowa i plany koronacyj-
ne. God³o na pieczêci majestatycznej króla Przemys³a II
umieszczono w tarczy gotyckiej, tzw. francuskiej (w formie odwró-
conego ostro³uku o œciêtej u góry krawêdzi). Orze³ ten ma dum-
nie uniesion¹ g³owê z wyd³u¿onym dziobem, szeroko rozstawione
szpony i ogon o ornamentalnie rozdzielonych piórach. Ta styliza-
cja jest chêtnie wykorzystywana do dziœ, zw³aszcza w Wielkopol-
sce, pamiêtaj¹cej o swej niegdysiejszej sto³ecznoœci. Sta³a siê np.

inspiracj¹ dla twórców wspó³-
czesnego herbu województwa
wielkopolskiego, ustanowione-
go uchwa³¹ sejmiku 31 sty-
cznia 2000 r.

Orze³ Bia³y z czasów W³a-
dys³awa £okietka (1306–1333),
znany z jego pieczêci czy mie-
cza koronacyjnego Szczerbca
nie jest zbyt wysoko oceniany
przez heraldyków, którzy wy-
tykaj¹ mu pêkaty tu³ów, pê-
dzlowaty ogon czy s³abo
wykszta³cone lotki skrzyde³.
To ten uparty i niez³omny
król zadecydowa³ ostatecznie
o wyborze Or³a Bia³ego na
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herb odradzaj¹cego siê po okresie rozbicia dzielnicowego zjedno-
czonego Królestwa Polskiego. £okietek móg³ do tej roli awanso-
waæ swój herb ksi¹¿êcy – tzw. hybrydê kujawsk¹, czyli po³uor³a-
-po³ulwa, god³o które znamy choæby z aktualnego herbu
województwa ³ódzkiego (gdzie symbolizuje dawne ziemie ³êczyc-
k¹ i sieradzk¹). Wybra³ jednak Or³a Bia³ego jako symbol dostoj-
niejszy, zwi¹zany z ideologi¹ zjednoczeniow¹ i sto³ecznym Kra-
kowem. Byæ mo¿e chcia³ tak¿e nawi¹zaæ do dokonañ poprzednika
– króla Przemys³a II.

Za to jedn¹ z najbardziej udanych stylizacji Or³a Bia³ego
w dziejach by³ gotycki orze³ z rewersu pieczêci majestatycznej
króla Kazimierza III Wielkiego (1334), prawzór wiêkszoœci póŸ-
niejszych „or³ów piastowskich”. God³o to charakteryzuje siê bar-
dzo dojrza³¹ stylizacj¹ heraldyczn¹, odleg³¹ od naturalistycznych
wzorców. Orze³ ten ma lekko odgiêt¹ do ty³u g³owê, powiêkszo-
ne szpony, wydatny tu³ów i pochylone ku sobie barki skrzyde³
z promieniœcie u³o¿onymi, luŸno upiêtymi lotkami. Jako przy-
k³ad historycznej trwa³oœci tego wizerunku mo¿na wskazaæ me-
dal Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu z 1929 r. z or-
³em wyraŸnie stylizowanym na kazimierzowskiego. Nigdy nie
zatwierdzone projekty nowego, „piastowskiego” or³a – god³a Pol-
ski Ludowej z lat 1948-1949, tak¿e w wiêkszym czy mniejszym
stopniu nawi¹zywa³y do or³a z czasów Kazimierza Wielkiego, lub
nieco wczeœniejszego or³a Przemys³a II.

Orze³ „grunwaldzki” i tarcze herbowe Jagiellonów

Kolejnym polskim or³em, ³atwo do dziœ rozpoznawalnym, jest
tzw. „orze³ grunwaldzki”, powielany w tysi¹cach kopii na rozmai-
tych chor¹gwiach, tarczach, tunikach, kropierzach itp. zwi¹za-
nych z coraz popularniejsz¹ mod¹ na kulturê rycersk¹ i rekon-
strukcje historyczne. Wystarczy wspomnieæ niedawne obchody
600–lecia wielkiej wojny z Zakonem Krzy¿ackim i bitwy pod
Grunwaldem (2010). Nie zachowa³a siê ¿adna miniatura z epo-
ki prezentuj¹ca wielk¹ chor¹giew Królestwa Polskiego, z takim
poœwiêceniem bronion¹ przez polskie rycerstwo na polach Grun-
waldu. W tej roli wystêpuje wiêc zazwyczaj... orze³ umieszczony
na boku tumby nagrobnej W³adys³awa II Jagie³³y w katedrze na
Wawelu, bardzo udane dzie³o anonimowego œredniowiecznego
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rzeŸbiarza (ok. 1420). Ostat-
nio wskazuje siê w literaturze
na warsztat s³awnego Dona-
tella z Florencji jako twórcy te-
go nagrobka. Orze³ zosta³
umieszczony na póŸnogotyc-
kiej tarczy, tzw. hiszpañskiej
(o prostok¹tnej g³owicy i ró-
wnoleg³ych bokach, zamkniê-
tych pó³koliœcie u do³u). Wspo-
mniany orze³ z nagrobka
Jagie³³y ma smuk³e proporcje,
silnie odchylon¹ do ty³u g³owê
z rozwartym dziobem, charak-
terystyczne, miêkkie upierze-
nie oraz zaokr¹glone u góry
barki skrzyde³ zakoñczone trójliœciem.

Od czasów unii w Krewie (1385) i koronacji W³adys³awa Ja-
gie³³y (1386) na pieczêciach królewskich polskiemu Or³owi Bia-
³emu zaczê³a towarzyszyæ litewska Pogoñ. Jest to punkt wyjœcia
dla wykszta³cenia siê póŸniejszego herbu Rzeczpospolitej. W³a-
dys³aw Jagie³³o oraz jego dwaj synowie – W³adys³aw III Warneñ-
czyk i Kazimierz II Jagielloñczyk w tarczy herbowej czwórdziel-
nej w krzy¿ kazali umieszczaæ, oprócz Or³a i Pogoni, ponadto
dwa herby ziemskie – Wielkopolski (Bawola G³owa) oraz Kujaw
(po³uorze³-po³ulew). Nad tarcz¹ g³ówn¹, w niektórych prezenta-
cjach herbu podtrzymywan¹ przez anio³a, umieszczano ma³¹ tar-
czê z chrzeœcijañskim herbem rodowym dynastii panuj¹cej – Pod-
wójnym Krzy¿em. Taki wzór herbu wielkiego Polski obowi¹zywa³
przez ponad 100 lat (1386–1492).

Dopiero wnuk Jagie³³y, Jan Olbracht (1492–1501) umieœci³ na
swej pieczêci nieco inn¹ kompozycjê heraldyczn¹. Polski Orze³
Bia³y, jako najwa¿niejsze z gode³, powêdrowa³ na oddzieln¹ ma³¹
tarczê tzw. sercow¹, umieszczon¹ na œrodku herbu. Kolejne pola
czwórdzielnej tarczy zajê³y herby: Litwy (Pogoñ), Rusi Czerwonej
(Lew), Wielkopolski (Bawola G³owa) oraz Kujaw (po³uorze³-po-
³ulew). Tarczê tê zdobi³a po raz pierwszy zamkniêta królewska ko-
rona, o której znaczeniu ju¿ wspomina³em. Nowoœci¹ by³y te¿ trzy-
macze herbowe w postaci dwóch lwów. Ta, dosyæ rozbudowana
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i skomplikowana forma herbu pañstwowego, nie przyjê³a siê jed-
nak na d³u¿ej. Ostatni Jagiellonowie – Aleksander, Zygmunt I Sta-
ry i Zygmunt II August (1501–1572) na 4 polach tarczy herbowej
zachowali jedynie powtórzone dwukrotnie god³a Polski (Orze³ Bia-
³y) i Litwy (Pogoñ). Orze³ zajmowa³ w tej kompozycji zawsze naj-
wa¿niejsze – prawe, górne pole tarczy. Taka w³aœnie tarcza her-
bowa sta³a siê oficjalnym herbem pañstwowym Rzeczpospolitej
Obojga Narodów od czasów unii lubelskiej (1569). 

Renesansowe or³y 
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta

W okresie rz¹dów ostatnich Jagiellonów – Zygmunta Starego
i Zygmunta Augusta, Orze³ Bia³y uzyska³, w porównaniu ze sw¹
œredniowieczn¹, gotyck¹ form¹, charakter bardziej wytworny
i artystyczny, trac¹c jednak nieco na sile wyrazu i czystoœci he-
raldycznej (sztuka heraldyczna zaleca wszak prostotê!). Sylwet-
ka or³a sta³a siê bardziej wrzecionowata, do czego przyczyni³y
siê, bardzo wtedy modne, owalne lub fantazyjnie wyciête kartu-
sze (ozdobne elementy w kszta³cie karty z zawiniêtymi brzega-
mi), zastêpuj¹ce klasyczne, œredniowieczne tarcze rycerskie.

Orze³ jagielloñski
w okresie panowania
Zygmunta I Starego
(1506–1548) przed-
stawiany by³ przez
artystów w bardzo
dekoracyjny sposób,
choæ nie by³o jednej,
ustabilizowanej for-
my. Dla przyk³adu
orze³ autorstwa wy-
bitnego w³oskiego
mistrza Bart³omieja
Berrecciego, umie-
szczony na postu-
mencie pilastrowym
w Kaplicy Zygmun-
towskiej na Wawelu
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(dobrze wszystkim zna-
ny dziêki wspó³czesnym
banknotom 100-z³oto-
wym), zosta³ zamkniêty
w oryginalnej, wielobo-
cznej tarczy i linearnie
zornamentalizowany.
Dla stylizacji or³a zyg-
muntowskiego z 1. po³o-
wy XVI wieku charakte-
rystyczny jest sercowato
profilowany tors i du¿e
lotki, upiête promieni-
œcie na ca³ej d³ugoœci
skrzyde³. Za jedn¹ z naj-
piêkniejszych stylizacji
Or³a Bia³ego uchodzi
rewers medalu z wize-
runkiem króla Zygmun-
ta I autorstwa Jana Ma-
rii Padovano, odlanego
w 1532 r. z okazji 64 uro-
dzin tego monarchy.
Stylizacjê tê cechuje

prawdziwie renesansowy umiar, powaga i harmonia oraz dosko-
na³e dopasowanie do okr¹g³ej formy medalu.

Orze³ jako god³o królewskie uzyska³ za czasów Zygmunta
I Starego nowy element dekoracyjny. By³a to wielka (majuskul-
na) litera „S” – inicja³ imienia króla w zlatynizowanej formie
Sigismundus. Umieszczano j¹ na piersi or³a zygmuntowskiego,
lub przeplatano przez jego pierœ i skrzyd³a. Wczeœniej tylko Ka-
zimierz III Wielki u¿ywa³ monogramu w postaci ukoronowanej
litery „K” (np. na drzwiach katedry wawelskiej), nie ³¹czono go
jednak z or³em. Inicja³ królewski Zygmunta I spotykamy zaró-
wno na wspomnianych wy¿ej zabytkach wawelskich, jak i w bar-
dzo wielu innych przedstawieniach Or³a Bia³ego z tego czasu –
w detalu architektonicznym g³ównych miast Królestwa (Krako-
wa, Warszawy, Poznania, Gdañska, Wilna i Lwowa), na ceremo-
nialnym mieczu nale¿¹cym do tego¿ króla, w rêcznie ilumino-
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wanych kodeksach i grafice ksi¹¿kowej oficyn krakowskich, na
dokumentach królewskich (fundacyjnych, nobilitacyjnych), pañ-
stwowych pieczêciach, okolicznoœciowych medalach i obiego-
wych monetach… Ponoæ cudzoziemcy obserwuj¹cy jeden z ce-
remonialnych wjazdów do Bari bia³e or³y z inicja³em „S” uznali
za god³o Sarmacji (jak nazywano wówczas Polskê).

W okresie rz¹dów syna i nastêpcy Zygmunta I – Zygmunta
II Augusta (1548–1572) – inicja³ na piersiach or³a uzupe³nio-
no o wielk¹ literê „A”. Inicja³y „SA” oznacza³y oczywiœcie Si-
gismundus Augustus. Or³y ówczesne, umieszczane zazwyczaj
w ozdobnie wycinanych kartuszach, uzyska³y przez to mocno
udziwniony kszta³t. Charakterystyczne s¹ dla nich silnie wy-
giête ³apy, wyd³u¿one „gêsie” szyje oraz bardzo rozbudowana
dekoracja ogona, przypominaj¹ca stylizowany motyw roœlinny
czy heraldyczne labry. Klasycznym przyk³adem s¹ tu or³y z ar-
rasów wawelskich. Jagielloñsk¹ tradycjê zdobienia Or³a Bia-
³ego królewskim inicja³em podtrzyma³a jeszcze siostra Zyg-
munta II Augusta i ¿ona Stefana I Batorego – Anna
Jagiellonka. Na sercowatym torsie or³a wygrawerowanego na
jab³ku, jednym z insygniów grobowych królowej (ok. 1596),
znajdujemy inicja³ „A”.

Orze³ zygmuntowski nie znikn¹³ wraz z bezpotomn¹ œmier-
ci¹ Zygmunta II Augusta w Knyszynie na Podlasiu (7 lipca
1572 r.). Nastêpne pokolenia Polaków bardzo czêsto i chêtnie
odwo³ywa³y siê do jego symboliki. Orze³ ten kojarzy³ siê bowiem
z okresem najwiêkszej œwietnoœci Rzeczypospolitej „z³otego wie-
ku”, z polityczn¹ potêg¹ pañstwa, którego granice koñczy³y siê
niegdyœ a¿ hen… pod Smoleñskiem, ale tak¿e ze œwietnoœci¹
królewskiego, renesansowego Krakowa i Wawelu, czasami roz-
kwitu kultury narodowej, d³ugotrwa³ego pokoju i dostatku. Po
odrodzeniu izby wy¿szej polskiego parlamentu – Senatu w wy-
niku przemian politycznych 1989 r., symbolem tej instytucji sta³
siê zaprojektowany przez Monikê Piworsk¹-Kalisz orze³ „zyg-
muntowski”. Dawna cyfra królewska „S” (inicja³ Zygmunta I Sta-
rego) przepleciony przez tu³ów i skrzyd³a or³a uzyska³ teraz no-
we znaczenie – Senat RP2.
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Herby rodowe królów elekcyjnych 
na piersiach Or³a Bia³ego

Od czasów pierwszej wolnej
elekcji (1573), na piersiach
Or³a Bia³ego zaczêto umie-
szczaæ, albo luzem, albo czê-
œciej w ma³ej tarczy herbowej,
god³a rodowe kolejnych mo-
narchów. Nasz pierwszy, nie-
udany król elekcyjny – Hen-
ryk Walezy (1573–1574) kaza³
np. umieszczaæ na piersi pol-
skiego or³a w³asny inicja³ „H”
(Henricus), obok herbu Fran-
cji (w sercowatym polu) lub
herbu ksiêcia Orleanu.

Manierystyczny orze³
z okresu panowania króla Ste-
fana I Batorego (1576–1586)
pod wzglêdem stylizacji bar-
dzo przypomina³ tego jagiel-
loñskiego. Mo¿na zauwa¿yæ
wiêkszy stopieñ ekspresji po-
strzêpionych skrzyde³ i wyd³u-
¿onej szyi. Inicja³ królewski na
piersiach or³a zast¹pi³a odt¹d
ma³a tarcza z herbem rodo-
wym Batorych – Trzy K³y. Po-
mys³ ten przyj¹³ siê i znalaz³
kontynuacjê na dziesi¹tkach
wizerunków Or³a Bia³ego a¿
do upadku I Rzeczypospolitej,
stopniowo wypieraj¹c jagiel-
loñskie tradycje umieszczania
w godle królewskich inicja³ów.
Król Stefan, nawi¹zuj¹c do
tradycji zygmuntowskiej, u¿y-
wa³ jednak jeszcze czasem ini-
cja³u „S” na piersi or³a, który
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w tym wypadku oznacza³ oczy-
wiœcie imiê Stefan (Stepha-
nus). Kolejne takie przypadki
znane z okresu panowania
Zygmunta III Wazy, np. z do-
kumentów nobilitacyjnych op-
racowanych w kancelarii tego
monarchy. Z kolei na awersie
medalu z 1631 r. na piersiach
or³a z koron¹ zamkniêt¹
umieszczono monogram kró-
lewski w bardziej rozwiniêtej
formie „ST” – Sigismundus
Tertius.

Kolejni w³adcy zrezygno-
wali z tego zwyczaju, ograni-
czaj¹c siê do umieszczania
swych herbów rodowych na
piersiach Or³a Bia³ego lub
w mniejszej tarczy (tzw. ser-
cowej) na œrodku oficjalnego
herbu pañstwowego Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów, któ-
rym od czasów unii lubelskiej
by³a czwórdzielna tarcza ze
skwadrowanymi god³ami
Orze³ Bia³y (Korona) oraz Po-
goñ (Litwa). W okresie pano-
wania w Polsce szwedzkiej dy-
nastii Wazów (1587–1668)
tym herbem rodowym by³
snopek zbo¿a, wi¹zka rózg lub
faszyna (Vase). W epoce Wa-
zów Orze³ Bia³y ze Snopkiem
na piersiach zmieni³ nieco
kszta³t zgodnie z estetyk¹ ba-
roku. Uzyska³ regularny zarys
koliœcie rozpostartych skrzy-
de³, które zaostrza³y siê ku gó-
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11 Kartusz z or³em 
z czasów Zygmunta III Wazy z herbem
rodowym Vasa - Snopek (ok. 1600 r.)

Orze³ z czasów Jana III Sobieskiego
z herbem rodowym Janina (1683 r.)
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rze przez wyginanie i wyd³u¿anie skrajnych lotek. Tarczy herbo-
wej Rzeczpospolitej towarzyszy³a mniejsza tarcza œrodkowa, na
której umieszczano skwadrowane herby Szwecji (Trzy Korony)
oraz poprzedniej dynastii tam panuj¹cej (Folkung). Herb rodo-
wy Wazów – Snopek wype³nia³ pole najmniejszej tarczy umie-
szczonej na œrodku kompozycji – tzw. tarczy sercowej. Tarczê
herbow¹ Rzeczpospolitej, zwieñczon¹ zamkniêt¹ królewsk¹ ko-
ron¹, otacza³ ³añcuch burgundzkiego orderu Z³otego Runa, któ-
ry Wazowie polscy dostali od Habsburgów. W pe³nej kreacji he-
raldycznej pojawia³y siê tak¿e postacie kobiece podtrzymuj¹ce
tarczê – personifikacje Wojny (Bellona) oraz Pokoju (Pax). Za-
st¹pi³y one anio³y lub lwy wystêpuj¹ce w tej roli w okresie pano-
wania Jagiellonów. 

Za czasów króla Micha³a Wiœniowieckiego (1669–1673) na œrod-
ku tarczy herbowej Rzeczpospolitej umieszczano rodowy znak tej
kniaziowskiej ruskiej familii – Korybut (znany nam chocia¿by z wa-
³ów obleganego przez Kozaków i Tatarów Zbara¿a w filmowej
ekranizacji „Ogniem i Mieczem”). Król Micha³ Korybut Wiœnio-
wiecki to syn s³awnego kniazia Jaremy, pogromcy Kozaków.

W propagandzie w³adzy w okresie panowania Jana III Sobies-
kiego (1674–1696) czêsto wykorzystywano herb rodowy Sobieskich
– Janinê, przedstawiaj¹cy tarczê w tarczy (otok). Tarcza ta mia³a
symbolizowaæ oczywiœcie tego wojowniczego króla jako obroñcê
Polski (przedmurza) i ca³ej chrzeœcijañskiej Europy przed ekspan-
sj¹ tureck¹. Orze³ Bia³y w okresie wiktorii wiedeñskiej pod wzglê-
dem stylizacji przypomina³ nieco wczeœniejsze or³y batoriañskie
i wazowskie z koñca XVI w., mocno odbiegaj¹c od ociê¿a³ej styli-
zacji barokowej, widocznej ju¿ na kapie koronacyjnej króla Micha-
³a. Popularne by³y te¿ wtedy ró¿ne nieheraldyczne przedstawie-
nia Or³a Bia³ego nawi¹zuj¹ce do wzorów antycznych, rzymskich.

Or³y barokowy i klasycystyczny z XVIII w.

PóŸnobarokowy orze³ z czasów saskich Augustów (1697–1763)
uzyska³ niezbyt udan¹ stylizacjê, choæ by³ bardzo dekoracyjny.
Rysowano go ze zwê¿onymi, zaostrzonymi ku górze, ma³ymi
skrzyde³kami, kontrastuj¹cymi z pêkatym, rozroœniêtym korpu-
sem or³a z niewielk¹ g³ówk¹. Mo¿na powiedzieæ ¿artem, ¿e orze³
ten przypomina³ nieco g¹siorek z winem z którego popija³ Sien-
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kiewiczowski Pan Zag³oba
i przywodzi³ na myœl znane
powiedzenie trafnie charak-
teryzuj¹ce tê epokê: „Za kró-
la Sasa jedz, pij i popuszczaj
pasa”. £apy herbowego Or³a
Bia³ego w tym okresie by³y
mocno wygiête, a na g³owie
na sta³e ju¿ zagoœci³a zao-
kr¹glona, zamkniêta korona,
zwieñczona pa³¹kami z krzy-
¿ykiem. W najszerszym miej-
scu na brzuchu or³a umie-
szczano wtedy pokaŸnych
rozmiarów herb elektorski
Wettinów (dwudzieln¹ w s³up
tarczê z herbem urzêdu elek-
torskiego arcymarsza³ka Rze-
szy w polu prawym, a herbem
rodowym Wettinów w polu le-
wym).

Herb rodowy dynastii sas-
kiej powróci³ jeszcze raz
w dziejach Polski. W okresie
Ksiêstwa Warszawskiego
(1807–1815) wype³nia³ on
prawe pole dwudzielnej tar-
czy typu szwajcarskiego w ofi-
cjalnym herbie Ksiêstwa.
W mniej znacz¹cym polu le-
wym umieszczono polskiego
Or³a Bia³ego w stylizacji kla-
sycystycznej. Ksiêciem war-
szawskim zosta³ bowiem z no-
minacji Napoleona wnuk
Augusta III, Fryderyk August
I, król Saksonii.

W ci¹gu XVIII stulecia co-
raz powszechniej stosowana

38 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Orze³ klasycystyczny z czasów Stani-
s³awa Augusta Poniatowskiego (1771 r.)

Orze³ barokowy z herbem rodowym
Wettinów Saskich (1728 r.)
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by³a i u nas najbardziej rozbu-
dowana forma herbu pañstwo-
wego – herb wielki, w którym
czwórdzielna tarcza herbowa
Rzeczpospolitej (z Or³em i Po-
goni¹ oraz mniejszym herbem
sasko-elektorskim na œrodku),
zwieñczona zamkniêt¹ koron¹
królewsk¹, umieszczana by³a
na pysznym p³aszczu podbi-
tym gronostajem i otoczona
³añcuchem orderu Or³a Bia³e-
go (ustanowionego przez Au-
gusta II Mocnego w 1705 r.).
Król Stanis³aw Leszczyñski,
który po utracie tronu polskie-
go panowa³ (lecz nie rz¹dzi³)
w ksiêstwie Lotaryngii, otacza³
tarczê herbow¹ Rzeczpospoli-
tej w swym herbie a¿ dwoma
³añcuchami orderowymi. By³y to francuskie ordery œw. Ducha i œw.
Micha³a. Œrodek tarczy zdobi³ wtedy herb rodowy Leszczyñskich
– Wieniawa, a trzymaczami by³y lotaryñskie or³y.

Na pewno mocno utrwali³ siê w œwiadomoœci Polaków orze³ek
klasycystyczny, zaprojektowany na pocz¹tku panowania Stani-
s³awa Augusta Poniatowskiego (ok. 1775). W porównaniu z wczeœ-
niejszym, bardzo nieudanym póŸnobarokowym or³em z epoki
Wettinów saskich, orze³ stanis³awowski uzyska³ bardziej smuk-
³y i dumnie wyprostowany korpus, wiêksz¹ g³owê, zagiête szpo-
ny, szeroki i pierzasty ogon oraz bardziej proporcjonalne, moc-
no wyci¹gniête ku górze skrzyd³a. Ka¿de pióro w tej stylizacji
wydaje siê byæ ¿ywcem skopiowane z natury. Na œrodku tarczy
herbowej Rzeczpospolitej umieszczano w latach 1764–1795 herb
rodowy Poniatowskich – Cio³ek. W pe³nej kreacji heraldycznej –
herbie wielkim Rzeczpospolitej pojawi³y siê w roli trzymaczy dwie
postacie kobiece – personifikacje Pokoju (Pax) i Sprawiedliwo-
œci (Iustitia). Umieszczan¹ na p³aszczu gronostajowym i zwieñ-
czon¹ koron¹ tarczê herbow¹ Rzeczpospolitej otacza³ ³añcuch
orderu Or³a Bia³ego. To w³aœnie ten orze³ stanis³awowski by³
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Pe³en herb Rzeczpospolitej z czasów
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
z herbem rodowym Cio³ek (1780 r.)
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œwiadkiem tragedii rozbiorów, epopei wojen napoleoñskich oraz
powstañ narodowych XIX stulecia.

Polskie orze³ki wojskowe

W ostatnich latach istnienia
Ksiêstwa Warszawskiego
(1810–1815), formê niemal
identyczn¹ ze wspó³czesn¹
uzyska³ polski orze³ wojskowy,
umieszczany, na wzór napo-
leoñski, na p³atach oraz
drzewcach pu³kowych chor¹g-
wi i sztandarów, ¿o³nierskich
i oficerskich klamrach pen-
dentów, ³adownicach, szabel-
tasach, ryngrafach, guzikach,
czaprakach, pieczêciach oraz
oczywiœcie wojskowych czap-
kach (m.in. okaza³ych u³añ-
skich czakach). Wykonany
z blachy smuk³y orze³ek o sty-
lizacji klasycystycznej zosta³
po³¹czony (mo¿na powiedzieæ
opisowo – przysiad³) na tzw. tarczy amazonek, czyli pelcie (tar-
czy lekkiej piechoty greckiej), na której umieszczano numeracjê
oddzia³ów. Ta forma or³a wojskowego spopularyzowa³a siê w okre-
sie autonomicznym Królestwa Polskiego, przed wybuchem po-
wstania listopadowego (1815–1830). Wspó³czesny wzór polskie-
go or³a wojskowego (1993), nawi¹zuj¹cy bezpoœrednio do orze³ka
strzeleckiego (1913) i miêdzywojennych or³ów wojskowych (1919),
jest bardzo bliski swojemu pierwowzorowi sprzed 100 lat. 

Spory o stylizacjê i koronê Or³a Bia³ego 
w XIX i pocz¹tkach XX wieku

Oficjalnym herbem Królestwa Polskiego tzw. Kongresowego,
utworzonego w 1815 r. na kongresie wiedeñskim, by³ wielki dwu-
g³owy rosyjski orze³ imperatorski, na którego piersiach na p³a-
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Polski orze³ wojskowy – klasycystyczny
na tarczy Amazonek (1815 r.)
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szczu heraldycznym i owalnej
tarczy umieszczono ma³ego,
polskiego or³a. Herb ten sym-
bolicznie dawa³ do zrozumie-
nia Polakom, ¿e kraj sta³ siê
w³asnoœci¹ autokratycznej dy-
nastii Romanowów i przypo-
mina³, ¿e Polska jest zniewo-
lona, zale¿na od s¹siedniego
mocarstwa. Nic wiêc dzi-
wnego, ¿e podczas kolejnych
powstañ narodowych i demo-
nstracji patriotycznych z za-
pa³em zrywano z gmachów
publicznych i niszczono to
carskie god³o, powracaj¹c do

symboliki Or³a Bia³ego, zwykle w stylizacji klasycystycznej, sta-
nis³awowskiej. 

Wraz z upadkiem I Rzeczpospolitej w wyniku rozbiorów, ko-
rona na g³owie Or³a Bia³ego powoli traci³a swoje dawne znacze-
nie symboliczne. Polska straci³a niepodleg³oœæ, przesta³a byæ mo-
narchi¹. Nie powinno wiêc nas dziwiæ, ¿e wiele polskich œrodowisk
politycznych – lewicowych, republikañskich i demokratycznych,
w kraju i na emigracji, odrzuci³o tê koronê jako symbol dawnej

– królewskiej, szlacheckiej
i „sarmackiej” Polski. Zastê-
powano j¹ nieraz innym na-
kryciem g³owy o bardziej „po-
stêpowej” symbolice, np.
spopularyzowan¹ przez rewo-
lucjê francusk¹ czapk¹ frygij-
sk¹ (symbol wyzwolonych nie-
wolników w Rzymie), albo jej
polskim odpowiednikiem –
czapk¹ konfederatk¹ zatkniê-
t¹ na pice. Czêœciej herbowy
orze³ by³ przedstawiany po
prostu z go³¹ g³ow¹. Zdarza-
³o siê tak¿e w XIX w., ¿e za-
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Oficjalny herb Królestwa Polskiego
w okresie autonomicznym 

na monecie z³otowej (1818 r.)

Pieczêæ z herbem z okresu powstania
listopadowego (1831 r.)
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miast korony na g³owie or³a
umieszczano krzy¿ (jak w Le-
gionie Adama Mickiewicza
we W³oszech w 1848 r.), wie-
niec laurowy lub Oko Opa-
trznoœci (na wspólnych gro-
bach polskich emigrantów na
paryskim cmentarzu Mont-
martre).

Po burzliwej dyskusji zacho-
wano koronê na g³owie Or³a
Bia³ego z pieczêci Rz¹du Na-
rodowego w okresie powstania
listopadowego (1830–1831),
choæ na pierwotnym projekcie
autorstwa wybitnego historyka
Joachima Lelewela jej nie by-
³o. Herb ten przedstawia³ na
nowo¿ytnej francuskiej tarczy
dwudzielnej w s³up w polu pra-
wym polskiego Or³a Bia³ego,
zaœ w polu lewym litewsk¹ Po-
goñ pod wspóln¹ koron¹. Za-
brak³o korony na sztandarach
emigracyjnego Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego
w Pary¿u (1832), z okresu po-
wstania krakowskiego (1846)
i wiosny ludów w Wielkopolsce
(1848). XIX-wiecznego or³a
bez korony mo¿emy tak¿e in-
terpretowaæ jako uszczerbiony
herb – god³o Polaków pozba-
wionych w³asnego pañstwa.

Konserwatyœci, np. z krêgu
ksiêcia Adama Czartoryskiego i Hotelu Lambert, nadal u¿ywali tra-
dycyjnego Or³a Bia³ego w koronie, podobnie jak np. oddzia³y pol-
skie walcz¹ce w okresie wiosny ludów na Wêgrzech (1848). W szpo-
nach or³a umieszczano wtedy chêtnie np. wieñce dêbowe czy

42 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Orze³ republikañski bez korony z okre-
su powstania krakowskiego (1846 r.)

Orze³ wojskowy na czaku u³añskim
z 1848 r.
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laurowe. Towarzyszy³y mu czêsto tzw. panoplia (np. skrzy¿owane
sztandary, lufy armatnie, lance, kosy, karabiny i tzw. kotwica na-
dziei) albo postaæ Matki Boskiej czêstochowskiej z Dzieci¹tkiem.

Podczas powstania styczniowego (1863–1864) wiêkszoœæ od-
dzia³ów u¿ywa³a symbolu ukoronowanego or³a, ale zdarza³y siê
tak¿e oddzia³y powstañcze pod dowództwem „czerwonych”, któ-
rym patronowa³ „republikañski” orze³ bez korony. Bardzo cha-
rakterystyczn¹ formê, czêsto wykorzystywan¹ póŸniej w symbo-
lice patriotycznej, uzyska³ herb umieszczony na pieczêci Rz¹du
Narodowego w okresie powstania styczniowego, wprowadzonej
dekretem z 10 maja 1863 r. W nietypowej, trójdzielnej w roso-
chê tarczy herbowej umieszczono trzy god³a – polskiego Or³a
Bia³ego, litewsk¹ Pogoñ oraz ruskiego (ukraiñskiego) Archanio-
³a Micha³a. Tarcza ta zwieñczona by³a zamkniêt¹ koron¹, jed-
nak na g³owie herbowego or³a korony tej nie powtórzono, wk³a-
daj¹c mu w szpony miecz oraz krzy¿. 
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Chor¹giew
ze zmodyfikowanym
herbem 
z okresu powstania
styczniowego (1863 r.)
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Nie mia³ pocz¹tkowo koro-
ny orze³ek strzelecki (projekt
Czes³awa Jarnuszkiewicza
z 1913 r.) i wzorowany na nim
orze³ek legionowy na macie-
jówkach strzelców z I Kompa-
nii Kadrowej Józefa Pi³sud-
skiego, gdy wyruszali na
wojnê z krakowskich Olean-
drów (6 sierpnia 1914 r.). Jed-
nak ju¿ 2 lata póŸniej prawie
wszystkie orze³ki wojskowe
¿o³nierzy walcz¹cych w Legio-
nach uzyska³y korony. Nie
wiem na ile wiarygodna jest
relacja o przypadkowym usu-
niêciu (u³amaniu) korony
podczas projektowania pier-
wszego orze³ka strzeleckiego.
Ró¿ne polskie oddzia³y woj-
skowe w okresie I wojny œwia-
towej, walcz¹ce u boku Au-
striaków, Niemców Rosjan
czy Francuzów umieszcza³y
na swych sztandarach or³y
w koronie lub bez niej, w bar-
dzo ciekawej nieraz stylizacji
(jak „kubistyczny” orze³ pro-
jektu Xawerego Dunikow-
skiego w oddziale Bajoñczy-
ków walcz¹cym we Francji).
Spór o obecnoœæ i formê koro-
ny na g³owie Or³a Bia³ego po-
wraca³ jeszcze kilkakrotnie po
I i II wojnie œwiatowej. Dla
znacznej czêœci Polaków ko-

rona na g³owie Or³a Bia³ego przesta³a bowiem oznaczaæ ustrój
monarchiczny, coraz czêœciej interpretowano j¹ za to jako sym-
bol narodowej suwerennoœci.

44 Aleksandrów wczoraj i dziœ

Orze³ek legionowy I Brygady Legionów
J. Pi³sudskiego (1914 r.)

Oryginalny orze³ na sztandarze jednej
z ³ódzkich szkó³ z 1916 r.
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Na pocz¹tku XX stulecia na ró¿nych pocztówkach patrio-
tycznych, drukach okolicznoœciowych, naklejkach okiennych
czy pieczêciach rywalizowa³y ze sob¹ ró¿ne historyczne styli-
zacje Or³a Bia³ego. Bardzo popularny by³ wtedy zw³aszcza orze³
w stylizacji zygmuntowskiej. Pod koniec I wojny œwiatowej, kie-
dy niepodleg³oœæ Polski zbli¿a³a siê wielkimi krokami, ró¿ni
publicyœci nawo³ywali do odrzucenia stylizacji klasycystycznej
god³a herbu narodowego, jako kojarz¹cego siê z czasami s³a-
boœci, upadku i rozbiorów. Pisano np.: „w miarê upadku naro-
du, marnieje coraz bardziej kszta³t or³a, zarówno pod wzglê-
dem artystycznym, jak i heraldycznym. Ostatecznie zmarnia³
on za Stanis³awa Augusta”. Proponowano zast¹piæ go inn¹,
wczeœniejsz¹ wersj¹, najchêtniej or³em zygmuntowskim, po-
chodz¹cym z czasów najwiêkszej œwietnoœci Rzeczpospolitej.
Mo¿emy znaleŸæ wiele przyk³adów jego zastosowania w ostat-
nich latach I wojny œwiatowej, w przededniu odzyskania nie-
podleg³oœci. Dla przyk³adu wymieniê banknoty markowe Pol-
skiej Krajowej Kasy Po¿yczkowej, wyemitowane w 1917 r., na
których widnieje piêkny renesansowy orze³, umieszczony
w owalnym kartuszu pod zamkniêt¹ koron¹, bardzo podobny
do or³ów z arrasów wawelskich.

Orze³ renesansowy na banknocie 10-markowym z 1917 r.
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Nie brakowa³o tak¿e zwolenników wczeœniejszej – piastow-
skiej stylizacji Or³a. W praktyce czêsto tworzono wtedy w³as-
ne, historyzuj¹ce stylizacje Or³a Bia³ego, okreœlane jako jagiel-
loñskie, a w praktyce bêd¹ce pewn¹ syntez¹ form gotyckich
i renesansowych. Taki by³ w³aœnie orze³ z projektu pieczêci S¹-
du Pokoju VI Okrêgu m. st. Warszawy z 1917 r. Zupe³nie po-
dobnie prezentuje siê orze³ na sztandarze Szko³y Handlowej
Kupiectwa £ódzkiego z 1916 r., przechowywany do dziœ w Wy-
dziale Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewó-
dzkiej w £odzi.

Dalsze spory o symbolikê pañstwow¹ 
w II Rzeczpospolitej

Kiedy rodzi³a siê po latach zaborów niepodleg³a Rzeczpospolita
– w listopadzie 1918 r., spór o formê polskiego herbu pañstwo-
wego od¿y³. Minister spraw wewnêtrznych w socjalistycznym rz¹-
dzie Jêdrzeja Moraczewskiego – Stanis³aw Thugutt (lewicuj¹cy
ludowiec) próbowa³ specjalnym okólnikiem dokonaæ „drobnej
zmiany” – usun¹æ z g³owy Or³a Bia³ego koronê królewsk¹, uza-

sadniaj¹c to republikañskim
ustrojem odradzaj¹cego siê
pañstwa. Wywo³a³o to falê kry-
tyki ze strony oburzonego spo-
³eczeñstwa i prasy. Okólnika te-
go nigdy formalnie nie
odwo³ano, ale pod naciskiem
opinii publicznej nigdy te¿ nie
wszed³ w ¿ycie.

Koronê na g³owie postano-
wiono wiêc zachowaæ, jako sym-
bol zjednoczonego, suwerenne-
go kraju, nie umilk³y jednak
spory o wybór historycznej sty-
lizacji Orla Bia³ego. W lipcu
1919 r. og³oszono nawet kon-
kurs „dla artystów polskich” na
wzór herbu pañstwowego.
Ostatecznie, nie czekaj¹c na
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Oficjalny herb II Rzeczpospolitej 
z or³em wzorowanym 

na klasycystycznym (1919 r.)
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rozstrzygniêcie tego konkursu, który nie przyniós³ zapewne in-
teresuj¹cych projektów, rz¹d zg³osi³ do Sejmu Ustawodawczego
wniosek w sprawie gode³ i barw narodowych. W dniu 1 sierpnia
1919 r. sejm przyj¹³ ten projekt w ustawie o god³ach i barwach
Rzeczpospolitej Polskiej. Postanowiono, ¿e Polska po 123 latach
niewoli mia³a odzyskaæ god³o podobne do tego, które straci³a
w okresie rozbiorów. G³ówn¹ inspiracj¹ dla projektantów pier-
wszego herbu pañstwowego odrodzonej Rzeczpospolitej z 1919 r.
zosta³ wiêc wcale nie orze³ piastowski czy renesansowy, ale kla-
sycystyczna stylizacja z 2. po³owy XVIII w. Rysunek or³a z 1919 r.
by³ zapewne dzie³em zbiorowym, w którym brali udzia³ Jan Skot-
nicki, znany malarz Józef Mehoffer i Stanis³aw £oza. Autorzy te-
go herbu celowo nawi¹zali do stylizacji z koñca XVIII i pocz¹t-
ku XIX w., na znak ci¹g³oœci polskiej pañstwowoœci.
Klasycystycznego w swej formie or³a umieszczono na ahistory-
cznej, nowo¿ytnej, francuskiej tarczy. Przyjêt¹ ustawê i wzór or-
³a traktowano jednak jako tymczasowe, gdy¿ trwa³y jeszcze wal-
ki o granice, a ostateczne rozstrzygniêcie mia³a przyj¹æ
konstytucja RP. Wzór ten mia³ jednak obowi¹zywaæ a¿ do 1927
r. Projekt Or³a Bia³ego z 1919 r. nie by³ zbyt udany pod wzglê-
dem plastycznym i heraldycznym, wytykano mu m.in. zbyt na-
turalistyczny rysunek upierzenia or³a, formê graficzn¹ nieco przy-
ciê¿k¹ i ma³o subteln¹, niezgodn¹ z duchem czasu… Mimo to
do tej w³aœnie stylizacji or³a nawi¹zywa³a chêtnie czêœæ œrodo-
wisk opozycji demokratycznej w latach 80. XX w.

Wspó³czesna stylizacja Or³a Bia³ego w herbie Rzeczpospoli-
tej Polskiej pochodzi z drugiej po³owy lat 20. XX w. Wzór ten zo-
sta³ wprowadzony Rozporz¹dzeniem Prezydenta Rzeczpospoli-
tej o god³ach i barwach pañstwowych oraz o oznakach,
chor¹gwiach i pieczêciach w dniu 13 grudnia 1927 r. Jednym
z najwa¿niejszych Ÿróde³ historycznej inspiracji dla autora tego
projektu – prof. Zygmunta Kamiñskiego (architekta z Polite-
chniki Warszawskiej) by³ prawdopodobnie orze³ renesansowy
z czasów Zygmunta I Starego (ze wspomnianego medalu auto-
rstwa Jana Marii Padovano). Kamiñski pisa³: „Uwa¿a³em, ¿e god-
³o Polski nale¿y wybraæ z okresu najwiêkszego rozkwitu, kiedy
Bia³y Orze³ reprezentowa³ wielkoœæ mocarstwow¹ Polski. Bez
wahania wybra³em typ or³a Jagiellonów (…)”. Wspó³czesne god-
³o Polski ma jednak charakter eklektyczny – obok dominuj¹cych
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elementów stylizacji zygmun-
towskiej i batoriañskiej, znaj-
dziemy w nim tak¿e nawi¹za-
nia do XIV-wiecznej tradycji
piastowskiej czy manieryzmu
epoki Wazów. Ten w³aœnie ek-
lektyzm spotka³ siê z krytyk¹ ze
strony historyków i heraldyków.
Zwracano tak¿e uwagê na nie-
poprawny heraldycznie cienio-
wany rysunek, przypominaj¹cy
p³askorzeŸbê (herb powinien
byæ p³aski, o maksymalnie up-
roszczonym, stylizowanym ry-
sunku), nieuzasadnione histo-
rycznie u¿ycie z³otej bordiury
(skraju) dooko³a tarczy (co
w dawnej angielskiej heraldyce

mia³o oznaczaæ nieprawe potomstwo), pewne szczegó³y rysunku
or³a (szpony zbyt oddalone od brzegów tarczy, które powinny byæ
a¿ do upierzenia z³ote, a nie srebrne, podobnie jak przepaska,
niepotrzebnie wyeksponowany jêzyk, a zw³aszcza ahistoryczne
piêcioramienne gwiazdki czy rozetki zamiast trójliœci na koñcu
przepaski na skrzyd³ach). Pod wzglêdem plastycznym ten wzór
Or³a Bia³ego jest znacznie lepszy, nowoczeœniejszy od swego po-
przednika z 1919 r. Szczególnie dobrze prezentuje siê w okr¹g-
³ej formie na pieczêciach i monetach. Po przeniesieniu na tar-
czê herbow¹ jest jednak zbyt szeroki, co powoduje deformacjê
tarczy, która jest niemal kwadratowa. Zrezygnowano bowiem
z pierwotnego projektu opracowania nieco innej stylizacji na pie-
czêcie i na tarcze. Moment wprowadzenia nowego wzoru god³a
pañstwowego zbieg³ siê niemal w czasie z wa¿nymi wydarzenia-
mi politycznymi – przewrotem majowym Józefa Pi³sudskiego i po-
cz¹tkiem autorytarnych rz¹dów sanacji. Nic wiêc dziwnego, ¿e
zmieniona wtedy symbolika pañstwowa sta³a siê przedmiotem
ostrych sporów i polemik o charakterze polityczno-ideologicznym.
W prasie prawicowej zwi¹zanej z Narodow¹ Demokracj¹ kryty-
kowano zw³aszcza owe piêcioramienne gwiazdki na skrzyd³ach
or³a, jako tajne symbole masoñskie lub celow¹ bolszewizacjê pol-
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skiego god³a. Jeszcze wiêksz¹ falê krytyki wywo³a³a zmiana for-
my korony na g³owie or³a – w miejsce zamkniêtej, zwieñczonej
krzy¿em korony XVIII-wiecznej pojawi³a siê bowiem otwarta ko-
rona królewska w stylizacji z XIV w. Œrodowiska prawicowe ode-
bra³y to oczywiœcie jako zamach na tradycjê i religiê katolick¹,
celow¹ laicyzacje herbu oraz uk³on w stronê niechrzeœcijañskich
mniejszoœci narodowych. Prawdopodobnie Z. Kamiñski wybiera-
j¹c formê korony czy zdobi¹c przepaskê na skrzyd³ach or³a kan-
ciastymi rozetkami kierowa³ siê tylko wzglêdami artystycznymi,
a nie ideologi¹ czy polityk¹. Mimo tej krytyki, Orze³ Bia³y we-
d³ug wzoru z 1927 r. zosta³ przyjêty i z niewielkimi modyfikacja-
mi obowi¹zuje do dziœ. Przez d³ugie dekady funkcjonowania orze³
Kamiñskiego zas³u¿y³ sobie na szacunek Polaków, zw³aszcza
w okresie II wojny œwiatowej, gdy dzielnie towarzyszy³ Rz¹dowi
RP na WychodŸstwie, polskim oddzia³om wojskowym na wielu
frontach czy ¿o³nierzom polskiego pañstwa podziemnego.

W okresie II Rzeczpospolitej opracowano tak¿e wzory or³a
wojskowego nawi¹zuj¹ce do tradycji z okresu wojen napoleoñ-
skich i powstania listopadowego. Nowoœci¹ by³ orze³ek marynar-
ki wojennej z motywem kotwicy i orze³ek lotniczy otoczony przez
2 skrzyd³a husarskie.

Od Kuricy do triumfalnego powrotu Or³a w koronie. 
Symbolika pañstwowa PRL

Ostatnim ostrym zakrêtem w dziejach polskiej symboliki pañ-
stwowej by³ okres Polski Ludowej (1944–1989). Polska zmieni³a
ustrój i granice, w zamian za utracone Kresy Wschodnie uzys-
kaliœmy nowe ziemie na zachodzie i pó³nocy, tzw. Ziemie Odzys-
kane. Nowe, komunistyczne w³adze, chc¹c odci¹æ siê od przed-
wojennej sanacyjnej „bur¿uazyjnej” i „ziemiañskiej” Polski, od
pocz¹tku lansowa³y piastowskie stylizacje or³a bez korony.

Polskie oddzia³y wojskowe walcz¹ce na frontach II wojny œwia-
towej (we Francji, Anglii, Norwegii, Afryce pó³nocnej czy we W³o-
szech) zazwyczaj u¿ywa³y przedwojennej symboliki wojskowej
(polski orze³ wojskowy wzór 1919 lub póŸniejsze). Wyj¹tkiem by-
³y tylko formowane od 1943 r. w Sielcach nad Ok¹ oddzia³y wal-
cz¹ce u boku Armii Czerwonej – 1 Dywizja Piechoty im. Tadeu-
sza Koœciuszki, zal¹¿ek przysz³ego Ludowego Wojska Polskiego.
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¯o³nierzy tych postanowiono „uszczêœliwiæ” nowym, piastowskim
wzorem or³a bez korony na czapkach, symbolizuj¹cym „demo-
kratyczn¹” i „ludow¹” Polskê. Przewodnicz¹ca Zwi¹zku Patrio-
tów Polskich w ZSRR – Wanda Wasilewska poleci³a Janinie Bro-
niewskiej (¿onie s³awnego poety W³adys³awa) opracowanie
w ci¹gu jednego dnia projektu munduru i or³a na czapkê ¿o³nie-
rzy formowanej dywizji. Ta, po konsultacjach z mieszkaj¹cym
w Moskwie znanym bibliofilem i kolekcjonerem Paw³em Ettin-
gerem, wybra³a wzór or³a piastowskiego bez korony. Odrzucono
pomys³ z or³em wzorowanym na tym z pieczêci Kazimierza Wiel-
kiego, bo stercz¹ce lotki za bardzo ³ama³y by siê na wojskowych
czapkach. Wybrano wiêc na wzór nieheraldycznego or³a umie-
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szczonego na sarkofagu W³a-
dys³awa Hermana i Boles³a-
wa Krzywoustego w katedrze
p³ockiej. By³a to rzeŸba autor-
stwa XIX-wiecznego artysty
Zygmunta Vogla, zaprojekto-
wana w 1825 r. Tak powsta³a
tzw. Kurica, z uporem lanso-
wana przez nowe komunisty-
czne w³adze, a znienawidzo-
na przez wiêkszoœæ Polaków.
W wojsku chêtnie po cichu
wymieniano te nieudane bla-
szane kurice na orze³ki z cza-
sów przedwojennych.

Komuniœci uznali, ¿e w no-
wej, ludowej Polsce socjali-
stycznego or³a nie mo¿e wieñ-
czyæ monarsza korona. U¿y-
wano wiêc ró¿nych wersji
Or³a Bia³ego bez korony. Do-
syæ szybko zrezygnowano
z nieudanego projektu Janiny
Broniewskiej z 1943 r. Najczê-
œciej wykorzystywano wiêc
„sanacyjn¹” stylizacjê auto-
rstwa Zygmunta Kamiñskie-
go z 1927 r., tyle ¿e usuwano
z niej koronê. Po odjêciu ko-
rony orze³ ten traci³ jednak
swe piêknie wypracowane
proporcje i walory estetyczne,
znacznie gorzej prezentowa³
siê np. na monetach. W zwi¹z-
ku z tym w 1947 r. og³oszono

konkurs na god³o pañstwowe zgodne z duchem czasów. Pojawi-
³o siê wtedy kilka ciekawych projektów nowego or³a piastowskie-
go, np. autorstwa Micha³a Byliny, nawi¹zuj¹cy form¹ do ksi¹¿ê-
cych or³ów z XIII w. Wzór ten mia³ byæ wykorzystany przy two-
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rzeniu nowej wersji herbu
pañstwowego, nie uzyska³ jed-
nak sankcji prawnej i zosta³
zapomniany. 

Ostatecznie w ksi¹¿kowym
wydaniu Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej z 22
lipca 1952 r. opublikowano wi-
zerunek or³a, który mia³ byæ
oficjalnym herbem pañstwa.
By³ to dosyæ wiernie przeryso-
wany projekt Z. Kamiñskiego
z 1927 r., lecz uszczerbiony
przez odjêcie korony. Przedwo-
jenny z³oty otok zast¹pi³o wte-
dy takie¿ obramowanie tarczy
w formie generalskiego wê¿y-
ka. Dekret Rady Pañstwa
o godle i barwach Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej z 7 gru-

dnia 1955 r. powtórzy³ tê stylizacjê or³a, zrezygnowano jednak z nie-
potrzebnego, ahistorycznego z³otego obramowania tarczy. Ten sam
wzór powtórzono w nowej ustawie o godle, barwach i hymnie Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjêtej 31 stycznia 1980 r.

W tym samym czasie, kiedy w kraju komuniœci zdjêli koronê
z g³owy Or³a Bia³ego, emigracyjny rz¹d RP w Londynie, po do-
syæ burzliwych dyskusjach prasowych, postanowi³ dekretem z 11
listopada 1956 r. ponownie umieœciæ krzy¿ na koronie Or³a Bia-
³ego (wzór z 1927 r.) „dla uzewnêtrznienia g³êbokiego przywi¹-
zania Narodu Polskiego do wiary chrzeœcijañskiej”. Dzia³o siê to
w roku odnowienia œlubów jasnogórskich. Nad gotyck¹ koron¹
dodano w sposób dosyæ schematyczny kab³¹k z krzy¿em. Na emi-
gracji zachowano przedwojenny z³oty otok dooko³a tarczy. Poja-
wia³y siê na emigracji tak¿e inne stylizacje or³a pozbawione prze-
paski przez skrzyd³a z kontrowersyjnymi gwiazdkami.

Tymczasem w kraju Or³a Bia³ego w koronie nigdy nie wypar-
³o siê spo³eczeñstwo polskie. Do tego wzoru god³a pañstwowego,
zwykle w stylizacji przedwojennej z 1927 r. (rzadziej z 1919 r.) od
samego pocz¹tku chêtnie odwo³ywa³a siê rodz¹ca siê opozycja de-
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mokratyczna. Po powstaniu
„Solidarnoœci” (1980 r.) Orze³
Bia³y w koronie sta³ siê nieo-
ficjalnym symbolem wszy-
stkich niezale¿nych ruchów
spo³ecznych w Polsce, a na-
stêpnie w stanie wojennym –
solidarnoœciowego podziemia.
Powielany by³ na niezli-
czonych drukach konspira-
cyjnych. Wreszcie, ulegaj¹c
naciskom spo³ecznym, posta-
nowiono przywróciæ or³owi ko-
ronê.

Z inicjatyw¹ ustawodawcz¹
w tej sprawie wyst¹pi³ ówczes-
ny prezydent – gen. Wojciech
Jaruzelski na ostatnim posie-
dzeniu Sejmu w grudniu
1989 r. Zmieniono wówczas
konstytucjê, przywrócono da-
wn¹ nazwê pañstwa (Rzeczpo-
spolita Polska) oraz herb
Orze³ Bia³y w koronie. Popra-
wiony nieznacznie przez An-
drzeja Heidricha wzór god³a
pañstwowego zosta³ przyjêty
przez Sejm 9 lutego 1990 r.
i obowi¹zuje do chwili obecnej.
Dyskusje na sali sejmowej
dotyczy³y g³ównie formy koro-
ny, gdy¿ zdecydowano siê na
koronê otwart¹ XIV-wieczn¹
bez krzy¿a. Od pierwowzoru

z 1927 r. wspó³czesny wzór or³a ro¿ni siê tylko nieco bardziej zwê-
¿on¹ i zaokr¹glon¹ u do³u tarcz¹ oraz wyretuszowanymi rozetka-
mi na koñcach przepaski na skrzyd³ach or³a, które bardziej przy-
pominaj¹ teraz trójliœcie znane z przedstawieñ historycznych.
Zrezygnowano tak¿e ze z³otego skraju wokó³ tarczy. Wzór ten z pe-
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wnoœci¹ nie jest doskona³y, ale
przemawia za nim ju¿ prawie
90-letnia tradycja, wiêc pe-
wnie w najbli¿szym czasie nie
mo¿emy spodziewaæ siê jego
zmiany i opracowania styliza-
cji nowoczeœniejszej i bardziej
zgodnej z wymogami heraldy-
ki oraz wspó³czesnej grafiki.
Jak móg³by wygl¹daæ taki no-
wy orze³? Proszê spojrzeæ na
choæby przyjêty w 1999 r. herb
województwa ma³opolskiego
(którego autorami s¹ Woj-
ciech Drelicharz, Zenon Piech
oraz Barbara Wid³ak). Która
z tych dwóch stylizacji jest ³a-

dniejsza – niech oceni¹ Pañstwo sami. Wspomniana uchwa³a
sprzed niemal æwieræwiecza stanowi ostatni etap tysi¹cletniej ewo-
lucji staro¿ytnego symbolu or³a w roli emblematu narodowego Pol-
ski i Polaków. 
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