
                                          HERB  CZY GODŁO  
Uwaga -  znacznie więcej wiedzy o herbach oraz  heraldyce znajdziecie w e- booku
‘’Ziemiaństwo  herby walka  klas’’. Poniższe  opracowanie jest wstępem do  tego e- booka. 

Herb  (nazwa  przyjęta  z  czeskiego   Erb "dziedzictwo")  – znak  rozpoznawczo-bojowy,
wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według
ścisłych  reguł  heraldycznych,  pełniący  funkcję  wyróżnika  osoby  stanu  rycerskiego,  później
szlacheckiego,  także  rodziny,  rodu,  organizacji  kościelnej,  mieszczańskiej  bądź  cechu
rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa. 
Zwyczaj stosowania herbów ukształtował się w średniowieczu i swój rodowód posiada w bojowym
taktycznym  zespole  rycerskim,  jaki  stanowiła  chorągiew,  czyli  oddział  wojskowy  stanowiący
podstawową jednostkę podczas prowadzenia bitew. Gdy na polu walki pojawiła się ciężka jazda,
zbroje  były do siebie podobne, a hełmy zakrywały głowę i  twarz,  rozpoznanie poszczególnych
rycerzy  stawało  się  niemal  niemożliwe.  Łatwy  do  rozpoznania  rysunek  dawał  możliwość
identyfikacji,  stąd  też  jednostka  ta  skupiała  i  rozpoznawała  się  po  proporcu,  odpowiednio
barwionym  i  opatrzonym  znakiem  bojowym.  Właśnie  ów  znak  przechodził  na  różne  części
uzbrojenia rycerskiego, przede wszystkim na hełm i tarczę, skąd pochodzą dawne określenia: arma,
insignia lub clenodium.

Dowódcami  chorągwi  byli  świeccy  książęta  lub  duchowni.  W  Polsce,  np.  w  bitwie  pod
Grunwaldem, także szlachta. Znak bojowo-rozpoznawczy zaczął więc z czasem rozszerzać swoje
znaczenie  również  jako symbol  dowódcy i  jego włości.  Zaczęto  więc  używać go nie  tylko  na
częściach  uzbrojenia.  Rolę  herbu  ugruntowały  jednak  dopiero  zmiany  w  ustroju  lennym.
Rozdrobnienie feudalne zwiększyło liczbę chorągwi, a co za tym idzie liczbę znaków. Rycerstwo
natomiast związane lennie z suwerenem musiało posługiwać się znakiem swego pana. Stąd w XIII
w. herb staje się znakiem przynależności do danej ziemi i pana, a nie indywidualnym atrybutem.

Prawo  heraldyczne  tworzyło  się  między  XIII  a  XV  w.  W  tym  okresie  herb  stał  się  oznaką
przynależności do stanu szlacheckiego i zaczął zyskiwać elementy mające na celu odróżnienie od
ich suwerenów. Oprócz terytoriów lennych, herbów zaczynają używać: miasta (wprowadzając znaki
swoich  panów do elementów architektonicznych),  korporacje  kościelne,  cechy rzemieślnicze  (z
racji wejścia do rad miejskich).

W XIII i XIV w. dokonuje się rozłam między herbem a terytorium. Wynika to z faktu, że król
nadaje herby osobom, które nie mają żadnego zwierzchnictwa lennego. Od połowy XIV w. pojawia
się nobilitacja, która daje zgodną z prawem możliwość zarobkowania władcy poprzez zatwierdzanie
nowych  herbów.  W  niektórych  krajach  o  silnym  stanie  mieszczańskim  (Niemcy,  Włochy,
Szwajcaria) herby były powszechnie używane przez patrycjat – często wraz z nobilitacją, a także
bogatsze  mieszczaństwo  niemające  szlachectwa.  Średnie  warstwy  mieszczaństwa  powszechniej
używały gmerków,  często jednak komponowanych na wzór herbów, z  użyciem tarczy,  hełmu i
labrów. Herby były sporadycznie używane także przez rodziny chłopskie – m.in. w Szwajcarii i na
Pomorzu.Swoiste  znaki  własnościowo-rodowe  istniały  prawdopodobnie  na  całym  świecie.  W
niektórych przypadkach podobnie jak w Europie przekształciły się w czasie powstawania systemu
feudalnego, w znaki rodowe będące odpowiednikami europejskich herbów.
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 Dlatego też mimo odmienności kształtu i budowy, przyjęto nazywać herbami rodowe znaki 
stosowane w Japonii (kamon), pełniące takie same funkcje i otaczane takim samym szacunkiem jak 
herby w Europie. Historycznie obok największej liczebnie grupy herbów rycerskich (szlacheckich) 
wykształciły się również:

• herb mieszczański 
• herb korporacji 
• herb miejski 
• herb państwowy 
• herb chłopski 

Do Polski  współcześnie znane herby  przybyły w XIII wieku przez Czechy i Śląsk. Można to
zauważyć  chociażby  w  sztuce  blazonowania,  czyli  opisywania  herbu  wedle  ustalonych  reguł.
Posługiwano  się  określeniami  z  języka  francuskiego,  lecz  nadal  pozostały  określenia:  wręby,
krzywaśń,  łękawica,  krzyż  (może  być  zaćwieczony),  księżyce  (mogą  do  siebie  zwracać  się
barkami), itp.

Herby  miejskie  w  Polsce  powstawały  z  inicjatywy  rady  miejskiej  lub  wójta,  następnie  z  tzw.
przywilejów herbowych nadawanych miastom przez władców. W XV w. zaczęto się posługiwać
spolszczonym czeskim słowem erb . 

W okresie międzywojennym herbami miejskimi zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz
z Ministerstwem Wyznań Religijnych i  Oświecenia  Publicznego.  Do 1939 r.  zatwierdzono 104
herby miast. Po II wojnie herbami nikt się prawnie nie zajmował. Dopiero w 1978 r. uchwalono
ustawę  o  odznakach  i  mundurach,  która  zezwalała  na  ustanawianie  herbów  miejskich  i
wojewódzkich.  Ustawa  z  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  terytorialnym  przyznała  prawo  do
posiadania herbu wszystkim gminom, upoważniając radę gminy do jego ustalenia. Zabrakło w niej
jednak jakichkolwiek przepisów wykonawczych, dlatego w polskiej heraldyce terytorialnej przez
pewien czas panowała całkowita dowolność. Obecnie nad prawidłowym kształtem herbu i innych
symboli i insygniów gminnych czuwa Komisja Heraldyczna przy ministrze spraw wewnętrznych i
administracji. Jednakże  poziom  oraz wiedza tej  komisji  pozostawia wiele do życzenia. 

Elementy herbu

Od najdawniejszych czasów stałe elementy herbu to:

• tarcza herbowa, zawierająca godło 
• hełm heraldyczny z klejnotem (od około XIV w.). W późniejszym okresie do polskiego 

herbu na stałe weszła korona herbowa. W heraldyce zachodniej często hełm bywa pomijany 
i zastępowany koroną rangową. 

• labry wykształcone na podobieństwo liści akantu z chust okrywających hełmy, niekiedy 
pomijane w uproszczonych wersjach herbów, jednak zgodnie z zasadami winny zawsze 
towarzyszyć herbowi przedstawianemu z hełmem. 
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Herb może również zawierać:

• koronę rangową 
• trzymacze (bestie, zwierzęta lub anioły, wprowadzone dopiero pod koniec XVIII w.) 
• ordery herbowe (nadawane ad personam czyli za osobiste zasługi, nie mogły być 

dziedziczone) 
• dewizy herbowe (musiały być nadawane oddzielnym dyplomem) 
• zawołanie wojenne – umieszczane nad klejnotem, charakterystyczne dla herbów szkockich, 

występujące też we Francji i Anglii. 
• oznaki godności 
• panoplia 
• postument heraldyczny 
• płaszcz heraldyczny, stosowany głównie w herbach królewskich i książęcych. 
• zawój – dwukolorowa skręcona materia zamiast korony, popularna zwłaszcza w zachodniej 

heraldyce, w Polsce, od XVI w. stosowana głównie w herbach mieszczańskich. We Francji 
zawój oznacza tytuł bannereta. 

• czapki napoleońskie 

Tarcza herbowa zawiera rysunek nazywany godłem herbowym. Może ono być prostym podziałem 
tarczy na pola lub składać się z różnych kombinacji następujących elementów:

• figurą heraldyczną: 
• figura zaszczytna (figury powstałe z geometrycznego podziału tarczy, sięgające 

krawędzi) 
• figura uszczerbiona (to figura zaszczytna "luzem" czyli niedotykająca krawędzi 

tarczy) 
• krzyż heraldyczny (może być albo figurą zaszczytną albo uszczerbioną) 

• mobilia herbowe czyli właściwe godła herbowe, np. podkowy, narzędzia, postaci ludzi, 
zwierząt, symbole geometryczne. 

Tynktury heraldyczne

Tynktury heraldyczne, czyli kolorystyka herbu obejmuje:

• Ściśle określone kolory (i ich czarno-białe wzorzyste odpowiedniki zwane szrafirunkiem) 
• Metale – złoto (zastępowane barwą żółtą), srebro (biel), stal 
• Futra (gronostaje, kontr-gronostaje, popielice, łasice i in.) 

Opis herbu

Opis herbu, czyli blazonowanie, powinien być krótki i jednoznaczny. Język powinien być na tyle 
zrozumiały, aby korzystając z opisu można było herb narysować. Zgodnie z historią herb opisuje się
od strony rycerza trzymającego tarczę, tzn. prawa strona tarczy to na rysunku strona lewa. 
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Herby można podzielić według różnych kryteriów. Według rodzaju użytkownika dzielą się na:

• herb państwowy; 
• herb jednostek terytorialnych – herby miast, gmin, wsi, ziem itp.; 
• herb rodowy – herb rodzin lub rodów, najczęściej szlacheckich, ale także mieszczańskich, 

chłopskich; 
• herb korporacji – herby organizacji, związków, korporacji, zakonów i innych osób 

prawnych. 

Według odzwierciedlanego stanu prawnego:

• herb ziem posiadanych lub władanych; 
• herb ziem do których posiadacz rości pretensje (np.herb Francji w dawnym herbie Anglii); 
• herb ziem nad którymi posiadacz sprawuje władzę patronacką (np. herby gubernatorów 

prowincji); 
• herb małżeński – łączący herb właściciela z herbem małżonka; 
• herb złożony ukazujące powiązania genealogiczne, często związane z dziedziczeniem lub 

prawem do dziedziczenia. 

Według rangi herbu:

• herb wielki – szczególnie uroczysty, ukazujące wszystkie przysługujące elementy; 
• herb średni – ukazuje część przysługujących elementów; 
• herb mały – przedstawia tylko niezbędne elementy herbu, często samą tarczę z koroną lub 

bez. 

Herb  państwowy (lub  krajowy)  –  charakterystyczny  znak,  symbol  państwa,  ustalony  według
określonych  reguł  heraldycznych.  Herb  państwowy  lub  krajowy  wykształcił  się  z  herbów
terytorialnych lub z herbu osobistego władcy, względnie dynastii. W średniowieczu był on często
złożony, tzn. w jego skład wchodził herb terytorium naczelnego lub władcy, oraz herby terytoriów
nabytych.  Czasem  dodawane  były  herby  ziem  do  których  władcy  rościli  sobie  pretensje,  nie
posiadając  jednak  faktycznego  zwierzchnictwa  feudalnego  (np.herb  Francji  w  dawnym  herbie
Anglii).  W niektórych przypadkach,  w związku z rozdrobnieniem feudalnym, herby państwowe
składały się z wielkiej  ilości  herbów poszczególnych ziem. Skrajnymi przykładami są tu herby
Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  zachodniego  lub  Królestwa  Prus  złożone  z  kilkudziesięciu
herbów. 

Herby państwowe ulegały historycznym przemianom, związanym z wstępowaniem na tron nowych
dynastii, z nabywaniem lub podbojem nowych ziem lub utratą dawnych. W większości państw o
dawnym  rodowodzie  zasadnicze  elementy  herbu  pozostawały  wszelako  te  same,  choć  ulegały
stylizacji zgodnie z duchem epoki.Herby nowych państw lub krajów, np. postkolonialnych, często
są  tworzone  według  zasad  heraldyki  lecz  ze  względu  na  brak  tradycji  dynastycznych  czy
historycznych  zawierają  współcześnie  utworzone  symbole.  W  państwach  socjalistycznych  i
ludowo-demokratycznych było częstą praktyką kształtowanie herbu wbrew zasadom heraldyki, w
stylizacji wywodzącej się od godła ZSRR.
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 Symbole  te  są  raczej  godłami  państwowymi,  niż  herbami,  zgodnie  zresztą  z  intencjami  ich
twórców, gdyż oficjalna nomenklatura socjalistyczna unikała terminu herb, jako kojarzącego się ze
społeczeństwem klasowym. Podobnie Republika Francuska znosząc symbole  ancient régimeu nie
wprowadziła  herbu  republikańskiego,  i  do  dziś  symbolem  Francji  jest  godło  państwowe.  W
przypadku  niektórych  symboli  państwowych,  nieodpowiadających  europejskim  normom
heraldycznym,  lecz  wywodzącym się  z  dawnej  tradycji  danego  kraju  i  kształtowanym według
określonych  reguł  przyjęto  również  nazwę  herb.  Dotyczy  to  na  przykład  herbu  Japonii  lub
Indii .Polski herb państwowy wykształcił się już  w  VII wieku i wywodzi się  ze znaku osobistego
władcy ale  jego  tradycje  sięgają  antycznej mitologii  greckiej , egipskiej i  perskiej. 

W ciągu wieków herb polski ulegał ewolucji heraldycznej, ale zawsze przedstawiał Białego Orła
heraldycznego. Od unii z Litwą pojawia się drugie godło – Pogoń litewska i stąd przybiera formę
herbu złożonego. 

Od  elekcji  królewskich  –  na  piersiach  Orła  lub  w  miejscu  centralnym  herbu  złożonego,
umieszczano herb osobisty króla.

Herby państwowe lub krajowe, tak jak inne rodzaje herbów często występują w wersjach bardziej
uroczystych,  pełnych  –  tzw.  herb  wielki,  lub  skromniejszych  (herb  średni  lub  mały)
przedstawiających  czasem  samą  tarczę  herbową.  Dawne  herby  Polski  w  wersji  uroczystej
przedstawiane  były  z  insygniami  orderów  (Złotego  Runa  lub  św.  Stanisława),  z  płaszczem
heraldycznym i trzymaczami. W wersji uproszczonej przedstawiana była zazwyczaj sama tarcza
herbowa  zwieńczona  koroną.  Obecnie  w  wielu  krajach  przyjęto  uproszczone  wersje  herbów
państwowych, ograniczające się do tarczy herbowej z godłem i tarczą.

Godło państwowe – symbol reprezentujący dane państwo, niebędący herbem państwowym. 

Określenie to ma dwa podstawowe znaczenia:

Godło Angoli

1. Symbol państwa niebędący herbem w myśl zasad heraldyki, ale pełniący jego funkcje.

W  państwach  dawnego  bloku  wschodniego  z  przyczyn  ideologicznych  (niechęć  do  tradycji
szlacheckiej)  tworzono  godła  państwowe  wzorowane  na  godle  ZSRR.  Charakterystycznymi
cechami tych symboli były wieńce z kłosów lub liści, przewiązane wstęgami, czerwonymi lub w
barwach narodowych. Otoczone tymi wieńcami symbole państwa umieszczane były niekiedy na
tarczy herbowej, częściej bez, niejako luzem zawieszone w tle. 
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Najczęściej były związane z symbolami rewolucyjnymi i komunistycznymi, rzadziej z tradycyjną
narodową  symboliką.  Niekiedy  godła  państw  socjalistycznych  były  częściowo  zmienionymi
heraldycznymi herbami (np. godło PRL). Oficjalna nomenklatura unikała słowa herb, co być może
wynikało ze skojarzeń ze szlacheckością i społeczeństwem klasowym. Spuścizną tego nazewnictwa
jest obecnie powszechne w języku polskim nazywanie herbu państwowego – godłem. Taka zmiana
znaczeniowa  pojęcia  godło,  jakkolwiek  sprzeczna  z  tradycyjnym,  przyjętym  przez  heraldykę
rozumieniem tego słowa, przyjęła się w społeczeństwie do tego stopnia, iż pojawia się także w
aktach  prawnych,  jak  np.  Konstytucja  RP.  Dyskusyjną  kwestią  są  godła  niektórych  państw
pozaeuropejskich. Niektóre z nich (godło Japonii, godło Indii) nie są herbami w myśl europejskich
zasad  heraldyki,  ale  są  symbolami  o  niekiedy  bardzo  starej  tradycji.  Te  symbole  państwowe,
ukształtowane według określonych reguł mogą być również nazywane herbami, tak jak przyjęto
nazywać herbami godła samurajskich rodów Japonii.

Godło ZSRR

2. Symbol państwa niebędący herbem, a rodzajem symbolu  -  logo.

Stosowany bywa w sytuacjach gdy użycie herbu, jako bardziej uroczystego, byłoby nadużyciem lub
nie jest  potrzebne.  Zazwyczaj  wywodzi  się on z  tradycji  historycznej  kraju.  Najczęściej  jest  to
zwierzę,  roślina,  postać  lub  inny  obiekt  charakterystyczny  dla  danego  kraju.  Zazwyczaj  godło
państwowe  jest  związane  z  herbem  państwa,  wyodrębniając  jego  niektóre  elementy.  Czasem
pochodzi od herbów dawnych dynastii panujących lub jest związane z wydarzeniami historycznymi
lub legendami. W krajach Wspólnoty Brytyjskiej, zgodnie z tamtejszą tradycją heraldyczną takie
godła  podobnie  jako  herby  i  flagi  są  zatwierdzane  przez  heroldię.  Tego  typu  godło  bywa
np.stosowane jako oznaka wojskowa, na czapkach, guzikach i pojazdach wojskowych. Polski Orzeł
Biały, umieszczony bez tarczy, samoistnie, na guzikach munduru jest godłem. Specyficzną grupą
tego typu godeł państwowych stanowią oznaczenia wojskowych samolotów.

Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz 
zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika 
dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach 
europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique, niem. Heraldik) lub 
słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde). 

Źródła
Jednym z podstawowych narzędzi heraldyki jest blazonowanie, czyli język opisu herbów, zaś 
podstawowym materiałem do badań są zachowane do dzisiaj role herbowe, herbarze, wizerunki 
herbów na pieczęciach, monetach, freskach, drzeworytach, obrazach, płytach nagrobnych i innych 
zabytkach.                                                     6.  
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Historia heraldyki
W heraldyce wyróżnia się okres tzw. heraldyki żywej, obejmujący czasy od powstania herbów w
XII w. do końca XV w. Herby pełniły wtedy swą pierwotną funkcję identyfikacyjną na polu bitwy, a
ewolucja  ich  wizerunków  stanowiła  odzwierciedlenie  rzeczywistych  zmian  zachodzących  w
uzbrojeniu ochronnym rycerstwa.

Heraldyka późniejsza ma dwa zasadnicze działy , w niektórych językach mające osobne nazwy.

• Sztuka heraldyki (niem.  Wappenkunst) – będąca zasadniczo działem sztuki lub rzemiosła
artystycznego, opartego na gruntownej znajomości wiedzy heraldycznej. 

• Heraldyka – nauka (niem.  Wappenkunde)  –  teoretyczna  wiedza heraldyczna,  obejmująca
blazonowanie,  przyporządkowywanie  herbów  ich  właścicielom,  badanie  początków  i
ewolucji herbów. 

Początkowo heraldyka miała za zadanie głównie opisywanie i rozpoznawanie herbów. Historyczna
jej strona oparta była w dużej mierze na legendach herbowych lub naiwnej interpretacji symboliki
herbów.  Heraldyka jako nauka wykształciła się właściwie w pocz. XIX w. Wtedy dzięki zwróceniu
większej  uwagi  na  materiały  źródłowe  i  ich  naukowej  analizie  otrzymano  pełniejszy  obraz
początków herbów i ich rozwoju.

Heraldyka w Polsce

Jedne z pierwszych prac dotyczących heraldyki w Polsce napisał w XVI w. Bartosz Paprocki. Duże
zasługi w zakresie heraldyki mieli także Szymon Okolski oraz Kasper Niesiecki. Prace na ten temat
publikował Joachim Lelewel. Wybitnymi polskimi heraldykami XIX w. i pocz. XX w. byli m.in.
Franciszek Piekosiński, Juliusz Karol Ostrowski, Zbigniew Leszczyc czy Wiktor Wittyg. W okresie
międzywojennym  prócz  wysokiego  poziomu  prezentowanego  przez  naukowców  heraldyków,
pojawiło  się  wiele  publikacji  amatorskich  lub  komercyjnych,  niekiedy  nierzetelnych  z
historycznego punktu widzenia.

W okresie PRL-u nauczanie heraldyki funkcjonowało właściwie tylko w formie marginalnej  na
wydziałach historycznych wyższych uczelni. Wydawanie podręczników i literatury z tej dziedziny
było  bardzo  ograniczone,  prace  współczesnych  heraldyków  wydawane  były  w  niewielkich
nakładach jako skrypty akademickie lub nie były publikowane. Lepiej przedstawiała się sytuacja na
emigracji, gdzie wybitni polscy heraldycy – Adam Heymowski w Sztokholmie, Szymon Konarski i
Bogdan  Klec-Pilewski  w  Paryżu  publikowali  liczne  prace  naukowe.  Zaniedbania  w  zakresie
kształcenia  kadr  heraldyków  uwidaczniają  się  obecnie  w  postaci  licznych  niepoprawnych
heraldycznie herbów przyjmowanych przez organa władzy samorządowej.Próbę poprawy wiedzy
heraldycznej w społeczeństwie podejmuje od lat Polskie Towarzystwo Heraldyczne (PTH – Polskie
Towarzystwo  Heraldyczne),  organizacja  skupiająca  zarówno  naukowców,  jak  i  heraldyków
amatorów.
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Heraldyka współcześnie
Współcześnie heraldyka funkcjonuje nadal w charakterze sztuki użytkowej, lecz często niewiele ma
wspólnego z przyjętymi normami konstruowania herbów (porównaj: blazonowanie). Cechuje się
ona  tworzeniem herbów  przez  przypadkowe  osoby  na  potrzeby  własne  bądź  zlecenie  różnych
instytucji, zazwyczaj pożytku publicznego: (gmin, zrzeszeń, stowarzyszeń). W niektórych krajach o
dużych  tradycjach  heraldycznych  –  m.in.  w  Wielkiej  Brytanii  nauka  i  sztuka  heraldyczna,
zwłaszcza związana z  oficjalnymi urzędami heroldii  stoi  na bardzo wysokim poziomie.  Z racji
wciąż żywego zainteresowania herbami w wielu krajach świata, heraldyka narażona jest jako nauka
na komercjalizację. W wielu krajach, także w Polsce powstają nierzetelne firmy, podające się za
naukowe instytucje lub organizacje, które w celu zarobkowym wydają niepoprawne historycznie,
często  wręcz  świadomie  zafałszowane  dyplomy  herbowe,  odszukują  nieistniejące  herby  lub
przypisują herby rodzinom, bez odpowiednich badań źródłowych i archiwalnych.

Istnieją  także instytucje,  które zajmują się  tworzeniem nowych herbów, działające w zgodzie z
regułami heraldyki,  rzetelne od strony plastycznej  i  wiedzy historycznej.  W monarchiach  są to
najczęściej heroldie, w innych państwach organizacje o charakterze stowarzyszeń.

Zobacz też

• blazonowanie 
• falerystyka 
• heraldyka kościelna 
• heraldyka polska 
• heraldyka szkocka 
• heraldyka napoleońska 
• herbarz 

• heroldia 
• Polskie Towarzystwo Heraldyczne 
• szrafowanie 
• genealogia 
• sfragistyka

Tynktura – barwa heraldyczna.  W heraldyce od XII wieku stosowano cztery kolory: niebieski,
czerwień, zieleń i czerń oraz dwa metale: złoto i srebro. Tynkturami były również futra: gronostaje i
popielice (lub wiewiórki).

Od  końca  średniowiecza  dopuszczalne  było  umieszczanie  w  herbie  barw  naturalnych,  czyli
rzeczywistych  kolorów  przedmiotów  ukazywanych  jako  godła.  Niewielka  liczba  barw  –
ograniczona właściwie do podstawowych – wynikała z pierwotnej funkcji  herbu. Rycerski znak
identyfikacyjny musiał  być dobrze czytelny w trudnych warunkach pola bitwy,  z odpowiedniej
odległości (reguła dwustu kroków). Z tego samego powodu nie stosowano w projektowaniu i opisie
herbów półtonów, półcieni, barw zgaszonych oraz perspektywy. Półtony były stosowane od czasów
gotyku dla uzyskania efektów trójwymiarowości malowanych herbów, był to jednak zabieg czysto
artystyczny i zastosowanie w danym herbie kilku odcieni (np. czerwieni) odczytywano domyślnie
jako jedną tynkturę czerwoną.Od końca XVIII w. zaczęto stosować w heraldyce w różnych krajach
barwy  dodatkowe,  niektóre  pojawiły  się  nawet  w  oficjalnie  zatwierdzonych  przez  urzędy
heraldyczne herbach w XX i XXI w. 
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Zastosowanie barw spoza klasycznego kanonu tynktur może wypływać z niedostatecznej wiedzy
heraldycznej projektantów nowych herbów, jednak są one niekiedy zatwierdzane przez autorytety
heraldyczne,  zazwyczaj  bardzo  ściśle  przestrzegające  reguł  i  tradycji,  jak  np  Naczelny  Herold
Kanady i College of Arms.Do nazywania tynktur w heraldyce europejskiej, zwłaszcza brytyjskiej i
francuskiej, używa się języka starofrancuskiego.

Dobór barw

Dobór  barw stosowany w herbach – tak  szlacheckich  jak  i  np.  miejskich  –  często  wykazywał
zależność od barw herbu dynastii i państwa: barwami dominującymi w heraldyce polskiej są więc
czerwień i srebro, szwedzkiej – niebieski i złoto, niemieckiej zaś – złoto, czerń i czerwień.

Pierwotną – w czasach późniejszych nie tak rygorystycznie przestrzeganą – zasadą heraldyczną
było niekładzenie barwy na barwę i metalu na metal (zasada alternacji).

Szrafowanie
System zastępowania  barw heraldycznych  znakami  graficznymi (m.in.  linie  poziome,  pionowe,
ukośne, ich kombinacje) tzw.  szrafowanie albo szrafirowanie (z niem.  schraffieren, Schraffuren,
ang. Hatching – kreskować, kreskowanie). 

Szrafunki (szrafirunki) odpowiadające barwom i metalom umożliwiały przedstawienie herbów w
druku  czarno–białym,  gliptyce  i  rzeźbie.  Zapełnianie  pól  tarczy  herbowej  w  miedziorytach  i
drzeworytach kreskowaniem, stosowali sztycharze już od XVI w. W XVII w. heraldycy w różnych
krajach podjęli próby ujęcia stosowanych wzorów w jednorodny system odzwierciedlania barw. 

Za  twórcę  jednego  z  pierwszych  systemów  szrafowania  uważany  jest  przez  część  historyków
niderlandzki sztycharz Jan Baptist Zangrius (zm. 1606). W XVII i XVIII w. funkcjonowało kilka
systemów kodowania kolorów przy pomocy szrafowania. Od XIX w. zasadniczo wszędzie został
przyjęty jednolity system wywodzący się z francuskiej (Marcus Vulson de la Colombière) i włoskiej
heraldyki  (Silvestre  de  Petrasancta).  Niekiedy spotyka  się  drobne odstępstwa w przedstawianiu
późnych kolorów heraldycznych.

Do celów notatek heraldycznych,  zwłaszcza podczas  heraldycznych wizytacji  czynionych przez
heroldów w terenie, stosowano inny system oznaczania barw i uproszczonego szkicowania herbów,
zwany w języku angielskim tricking. Kolory oznaczano skrótami literowymi (np.: A – Argent, G –
Gules,  Az  –  Azure  itd.),  a  powtórzone  godła  oznaczano  kolejnymi  cyframi.  Istniały  narodowe
wariacje tego systemu, stosujące różne oznaczenia tynktur. 

Oznaczanie  kolorów  herbu  skrótami  literowymi  stosowano  także  po  upowszechnieniu  systemu
szrafowania w drukach, głównie przeznaczonych do ręcznego kolorowania. Przed wprowadzeniem
szrafowania  –  później  sporadycznie  –  stosowano  oznaczanie  tynktur  przy  pomocy  symboli
astrologicznych i alchemicznych, związanych z symboliką barw.
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Symbolika barw
W heraldyce zachodnioeuropejskiej z barwami herbu wiązano znaczenia symboliczne, do czego w 
Polsce najwyraźniej przywiązywano mniejsze znaczenie, o czym wydają się świadczyć odmiany 
tego samego herbu, polegające na swobodnej zmianie barw. Odczytywanie symboliczne barw 
herbów polskich jest właściwe współczesności – od XIX wieku.

Zestawienie tynktur

Tynktura Nazwa heraldyczna
Przykład i

szrafowanie
Znaczenie

Metale

Złoty Or
Wiara, stałość, mądrość, chwała, 
doskonałość

Srebrny Argent
Czystość, prawda, rozsądek, 
niewinność

Kolory podstawowe

Niebieski (Modry) Azure Czystość, lojalność, wierność

Czerwony Gules
Wspaniałomyślność, hart 
ducha, waleczność

Purpurowy Purpure Umiarkowanie

Czarny Sable
Rozwaga, mądrość, stałość, 
surowość

Zielony ang. Vert, fr. Sinople
Miłość, przyjaźń, radość, 
obfitość, zdrowie

Futra podstawowe

Gronostaj Hermine

Popielice Vair

Kolory brudne (plamy – ang. Stains)                                                                           10.

Morwowy ang. Murrey, fr. Mûre

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Or.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Argent.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Azure.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Gules.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Purpure.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Sable.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Vert.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_region_fr_Bretagne.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Fourrure_h%C3%A9raldique_Hermine.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vair_plain.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Fourrure_h%C3%A9raldique_Vair.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Murrey.svg


Krwisty Sanguine

Brązowy Tenné, tanné

Kolor nieba (błękit) Bleu celeste

Kolory dodatkowe

Pomarańczowy Orangé

Kolor popiołu Cendrée

Cielisty (kolor skóry) Carnation

Biały White, Weiss

Różow Rose
Futra dodatkowe i tkaniny

Łuska
ang. Scaly / Escaillé, fr.
Papelonné

Pióra
ang. Plumetty, fr. 
Plumeté

Skrawki czerwonego 
sukna

Découpé

Złoty haft

Paillé

Okres renesansu

W okresie późnego średniowiecza i renesansu w Europie zachodniej, popularnym było blazowanie 
w oparciu o „planety” (włączając w to Słońce i Księżyc) oraz kamienie szlachetne. Kolory 
„brudne” blazowano używając nazw węzłów księżycowych.  W tym też okresie zaczęto używać 
dodatkowych tynktur (np. cielistej i pomarańczowej).                                                            11.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Sanguine.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Tenn%C3%A9.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Bleu_celeste.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Orange.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Cendr%C3%A9e.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Carnation.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_White.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_Maison_de_Ch%C3%A2teaubriant_%28ancien%29.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_de_la_ville_de_M%C3%A9rignies_%2859%29_Nord-France.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_Oger_V_d%27Anglure_%28selon_Gelre%29.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Paill%C3%A9.png


Tynktura Planeta Kamień
Or Słońce Topaz
Argent Księżyc Perła
Azure Jowisz Szafir
Gules Mars Rubin
Purpure Merkury Ametyst
Sable Saturn Diament

Tynktura Węzeł księżycowy Kamień
Tenné Głowa smoka Hiacynt
Sanguine / Mûre (Murrey) Ogon smoka Onyks

Uwagi

• Heraldyka polska nie wykształciła właściwej nazwy dla tej kategorii tynktur heraldycznych,
dlatego  zastosowano  kreślenie  będące  dosłownym  tłumaczeniem  nazw  stosowanych  w
heraldyce brytyjskiej i francuskiej. 

• Kolor w heraldyce zazwyczaj utożsamiany ze srebrem, w kilku wyjątkowych przypadkach
występuje jako biel  –  jako barwa kołnierzy  turniejowych w herbach brytyjskiej  rodziny
królewskiej, jako barwa rumaka w herbie Dolnej Saksonii i w herbie portugalskiej gminy
Santiago do Cacém. Nie wszyscy heraldycy są zgodni co do faktycznego występowania tej
tynktury. Jej istnienie sugeruje Arthur Fox-Davies w A Complete Guide to Heraldry. Część
heraldyków uważa,  że biel  w niektórych herbach jest  w rzeczywistości  barwą naturalną
(proper). 

• rzadko  stosowany,  m.in.  w  herbie  Kim  Campbell,  byłej  premier  Kanady  i  w  herbie
arcybiskupa Henryka Hosera

Przypisy

1   Bernhard Peter: Heraldik 
2   Hugo Gerard Ströhl: Heraldischer Atlas. Eine Sammlung von heraldischen 
Musterblättern für Künstler, Gewerbetreibende, sowie für Freunde der Wappenkunde, 
Stuttgart, 1899, reprint: PHV Verlag, Offenbach, 2000, 
3   Charles Boutell: English heraldry, London, Cassel, Peter & Galpin, 1867 
4   Paweł Dudziński: Alfabet heraldyczny, wydawn. Bertelsmann Publishing, Warszawa 
1997, 
5   Fox-Davies (1909), s. 77. 
6   „Tincture” [w:] Parker J. A Glossary of Terms Used in Heraldry (1894). (on-line) 
7   „Tincture” [w:] Pimbley A. F. Pimbley's Dictionary of Heraldry: An Authoritative Guide 
to the Terminology of Heraldry (1908) (on-line) 
8   Precious Peers and Planetary Princes 
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Futro – w heraldyce trzecia obok metali i emalii grupa tynktur. W przypadku futer nie 
obowiązuje zasada alternacji (czyli niekładzenia barwy na barwę i metalu na metal). Futra 
można dowolnie kombinować z innymi futrami, z metalami i emaliami. Futro zwykłe / 
kuśnierka

                            fr. vair au naturel ang. vair bellies 

Futro zwykłe czyli kuśnierka jest pokryciem pola lub figury futerkami bliżej nieokreślonych 

małych zwierząt. Pierwotnie były to futerka np. wiewiórek, popielic, łasic itp. Jako, iż futra te z 
pewnej nawet niewielkiej odległości trudno było odróżnić, przyjęło się w heraldyce ogólne 
określenie futra zwykłego. Wyjątek stanowią futro gronostajowe opisane poniżej oraz sobolowe, 
które to stało się pod francuską nazwą sable synonimem tynktury czarnej.

•

Futro zwykłe w herbie austriackiej gminy Hart-Purgstall w kraju związkowym Styria

•

Futro zwykłe w herbie kraju związkowego Austrii Burgenland

•

Futro zwykłe w herbie angielskiego miasta Wokingham. (Krokiew pokryta futrem zwykłym)
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Tynktura_(heraldyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alternacja_heraldyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wappen_Hart-Purgstall.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Burgenland_Wappen.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wokingham-arms.jpg


•

Futro zwykłe w herbie austriackiej gminy Sankt Oswald bei Plankenwarth

•

Kuśnierka na wewnętrznej stronie labr

Futro gronostajowe

fr. hermine 
ang. ermine 

W odróżnieniu od innych futer futro gronostajowe stało się samodzielną tynkturą. Można je 
przedstawiać w postaci naturalnej lub w postaci stylizowanych czarnych ogonków na srebrnym 
podłożu. Obie te formy są sobie tożsame. Oprócz tego istnieje wiele barwnych odmian postaci 
stylizowanej.

•

Futro gronostajowe w herbie Bretanii

•

Futro gronostajowe naturalne w herbie rejonu wołokołamskiego
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wappen_Sankt_Oswald_bei_Plankenwarth.gif
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_fam_irl-fr_Mac_Mahon_%28de%29_%28W._Maigne-1860%29.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_region_fr_Bretagne.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Coat_of_Arms_of_Volokolamsk_rayon_%28Moscow_oblast%29.png


•

Futro gronostajowe w herbie francuskiej gminy Ambérieu-en-Bugey

•

Futro gronostajowe naturalne w herbie austriackiego miasta Bregencji

•

Barwna odmiana futra gronostajowego w herbie francuskiego miasta Sonchamp

Futro vair

fr. i ang. vair 

Pierwowzorem futra vair były najprawdopodobniej skrawki futerek popielic luźno 
poprzyczepianych do tarczy. Skrawki te mogły być również farbowane. Od farbowanych futerek 
wywodzą się furta vair o innym niż srebrno-niebieskim ubarwieniu. W wyniku dalszego rozwoju 
różnych rodzajów podziałów pól tarczy zaczęto i podziały innymi liniami zaliczać do futer typu 
vair. Starszą odmianą jest vair z dzwonków o zarysie w postaci łuków zwana vairem antycznym.

•

Futro vair w herbie francuskiego miasta Sonchamp
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_Ville_1_Amb%C3%A9rieu-en-Bugey.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vair_au_naturel--au_pal_d%27hermine_au_naturel.%28Bregenz%29.gif
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_ville_fr_Sonchamp_%28Yvelines%29.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_ville_fr_Sonchamp_%28Yvelines%29.svg


•

Futro vair w herbie szwajcarskiej gminy Waldenburg

•

Pierwotna forma futra vair (vair antyczny)

•

Barwna odmiana futra vair

•

Futro vair na opak

•

Futro vair na przemian
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Waldenburg-coat_of_arms.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vair_antique.gif
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_famille_fr_De_Kergolay.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heraldic_Shield_Vair.svg
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•

Futro vair w słup

•

Futro vair z jodełek jako przykład futra vair z innymi liniami podziału pola

•

Vair ukośny w herbie rodu Mignianelli

•

Więcej niż dwie barwy − vair pstry

Futro z łusek (papelone)

fr. papelonné 
ang. scaly / escaillé 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vair_en_pal.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vair%C3%A9_en_cime_de_sapin.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Coa_Illustration_Tincture_Vairy_in_bend.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vaire_colours_3.svg


Futro z łusek lub ... w łuskę oznacza wzór przypominający pokrycie łuską. Bez nazwania barwy 
przyjmuje się domyślnie tło srebrne. W przypadku łuski dwubarwnej blazonuje się najpierw barwę 
łuków samych będących tu figurą zaszczytną, a następnie główną barwę czyli barwę samej łuski.

•

Przykład z Herbarza Scheiblerów

•

Futro papelone złoto-czerwone w herbie francuskiego rodu Châteaubriant

•

Futro papelone złoto-czarne w herbie portugalskiej gminy Mexilhoeira Grande

•

Przykład w herbie wsi Chmielno w woj. Pomorskim
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:DT-Scheibler298ps.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Blason_Maison_de_Ch%C3%A2teaubriant_%28ancien%29.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:PTM-mexilhoeiragrande.png
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•

a także w herbie francuskiej miejscowości Kervignac

Futro z piór (plumete)

fr. plumeté 
ang. plumetty 

Plumete oznacza pokrycie figury szachownicą ukośną z piór naturalnych lub stylizowanych. Forma
naturalna i stylizowana czarno-srebrna są tożsame.

U form stylizowanych można również używać różnych kombinacji barw.

•

Plumeté

•

Zielone plumete w herbie portugalskiej gminy Santo Onofre

•

Złoto-czarne plumete w herbie francuskiej gminy Mérignies
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•

Złoto-niebieskie plumete w herbie francuskiej gminy Bellonne

Tkaniny

W zasadzie nie istnieje w heraldyce pojęcie tkaniny heraldycznej. Istnieją jednak dwa wzory 
pochodzące od (cennych) tkanin używanych we Francji do celów heraldycznych i traktowane jak 
futra. Są to:

Découpé

czyli skrawki czerwonego sukna poprzyczepiane na złotym tle przypominające kształtem nieco 
nieforemne rożki skierowane rogami ku górze.

Paillé

czyli sukno – najczęściej zielone – ze złotym haftem przedstawiającym trzy obręcze połączone 
łańcuchami lub trzy wianki połączone gałązkami. Wewnątrz tych obręczy/wianków znajdują się 
lilie, lwy lub orły. Ze względu na formę wykorzystuje się je wyłącznie do pokrywania podłużnych 
figur zaszczytnych lub heraldycznych.

•

Découpé czyli skrawki w herbie francuskiej gminy Anglure

•

Paillé czyli haft
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Tworzenie nowych futer

Możliwe jest również tworzenie nowych futer poprzez łączenie (elementów) futer już istniejących.

•

Przykład połączenia dwóch futer, tu: papelone i ogonków gronostajowych w herbie 
francuskiej gminy Choue

„Nibyfutra“ czyli wzory o znamionach futer

Obok ww. istnieje cały szereg wzorów posiadających znamiona futer. Są to:

• Pokrycie. O pokryciu mówimy, gdy całe pole lub figura wypełnione są na wzór parkietu. 

•

Pokrycie trójbarwną szachownicą w herbie Lwówka Śląskiego.

•

Pokrycie pola prawego deskami w pion w herbie Olszyny

•

Pokrycie pola stylizowanymi żołędziami w herbie Reszla
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• Usłanie albo usianie. Wiele małych figur rozdzielonych, podobnie jak ogonki w futrze 
gronostajowym, może być obciętych u brzegu pola lub częściowo zakrytych przez inne 
figury.
Uwaga! czasami spotyka się figury towarzyszące czyli rozrzucone po polu. Nie posiadają 
one wtedy znamion futra (nie wykraczają poza brzeg ani nie mogą być zakryte). 

•

Usłanie pola błękitnego liliami złotymi w herbie gminy Combronde

•

Usłanie pola błękitnego gwiazdami srebrnymi w herbie barona Guya-Victora Duperré

•

Usłanie błękitnego lwa liliami złotymi w herbie francuskiego miasta La Châtaigneraie

•

Nie posiada znamion futra; herb fińskiej gminy Kaustinen
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•

Nie posiada znamion futra; herb szwedzkiej prowincji Gävleborg

• Spoinowanie. O spoinowaniu mowa gdy na polu lub figurze znajduje się siatka o pewnym 
wzorze. Najczęściej jest to tzw. murowanie. 

•

Spoinowanie w mur (murowanie) w herbie Wawra

•

Spoinowanie w rauty w herbie Debrzna

•

Spoinowanie heksagonalne w herbie gminy Lelystad
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• Zapełnienie. Zapełnienie to usłanie w którym figury stykają się ze sobą. 

•

Lewe dolne ⅔ pola tarczy zapełnione zielono-czarnymi drzewami iglastymi w herbie 
austriackiej gminy Schattwald

Ciekawostki

• Niemiecka nazwa futra zwykłego Kürsch wywodzi się od nazwy zawodu Kürschner, która 
to nazwa jest zniemczeniem polskiej nazwy kuśnierz

• Nazwa papelonné kojarzy się z papillon, czyli motylem. Stąd prawdopodobnie niemiecka 
nazwa Schmetterlingsfeh, czyli futro motyle. 

• Purpura była pierwotnie najprawdopodobniej również cenną tkaniną. 

Zobacz też

• tynktura 
• cień figury 
• barwy zamienne 

Bibliografia

• Gert Oswald: Lexikon der Heraldik, Bibliographisches Institut, Leipzig, 1984, 
• Johann Siebmacher (Begr.), Horst Appuhn (opr.): Johann Siebmachers Wappenbuch von 

1605. Orbis, München 1999, 

Linki zewnętrzne

• Heraldic Dictionary: Furs 
• Wizerunek i opis herbu portugalskiej gminy Santo Onofre (port.) 
• Przykład z Archiwum herbów, flag i godeł Kanady pokrycia tarczy furtem z piór (plumete) 

(ang. • fr.) 
• Przykład z Archiwum herbów, flag i godeł Kanady pokrycia tarczy łuską (papelone) 

(ang. • fr.)
• Przykład herbu z découpé (z opisem) (fr.) 
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Cień figury – pojęcie używane w heraldyce w celu opisania figury pospolitej lub heraldycznej nie 
posiadającej własnej barwy ale przedstawionej w postaci konturów oraz linii pomocniczych 
służących do podkreślenia jej kształtu. Inne określenia to: figura barwy (własnego) cienia, barwy 
tła, przeźroczysta lub bezbarwna.

•

Cienie dzwonów w herbie gminy Sławoborze

•

Cienie naczyń z maścią w herbie Collège de chirurgie de Nancy

•

Cień lwa w herbie francuskiej gminy La Couture

•

Cień lwa w herbie belgijskiej gminy Trazegnies
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•

Barwa cienia w głowicy herbu austriackiej gminy Hohenthurn

•

Cień jelenia (szklany jeleń) w herbie niemieckiego miasta Lauscha

•

Herb Neustadt-Glewe do 1995 r.

•

Cień skoczka szachowego w polskim herbie obywatelskim

Damaskinaż (fr. damasquinage z łac. Damascus ‘Damaszek’), inaczej adamaszek (także od miasta
Damaszek w Syrii) – zapożyczenie ze sztuki zdobniczej Bliskiego Wschodu. Ozdobne wypełnienie
wolnego  pola  tarczy  ornamentem  geometrycznym  lub  fantazyjnym.  Wszedł  w  użycie  wraz  z
szerszym  zastosowaniem  figur  heraldycznych  (figury  zaszczytne).  Stosowany,  gdy  zachodziła
potrzeba (czysto estetyczna) wypełniania wolnej przestrzeni, zawsze ma charakter dekoracyjny i
podporządkowany  regułom  stylowym,  nie  tworzy  natomiast  nowych  herbów  ani  odmian
herbowych. 
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Wyróżnia się dwa typy adamaszków: wzorzysty – zwany gotyckim, o wzorze geometrycznym, i
roślinny  –  renesansowy.  Niekiedy  wyjątkowo stosowanie  go  w konkretnym herbie  stawało  się
ponadczasową regułą, zwłaszcza w heraldyce niemieckiej i szwajcarskiej. Na przykład renesansowy
damaskinaż  herbu  Hohenzollernów  przeżył  swoją  epokę  i  stał  się  obowiązującym  sposobem
przedstawiania  herbu.  Damaskinaż  powinien  być  rysowany  tą  samą  barwą  co  tło,  w  nieco
jaśniejszym, lub ciemniejszym odcieniu, ewentualnie zlotem lub srebrem, zawsze w sposób bardzo
delikatny, aby uniknąć stworzyć omyłkowego wrażenia wystąpienia dodatkowych figur lub godeł w
polu  tarczy.  Damaskinaż  zasadniczo  nie  podlega  blazonowaniu,  ale  zdarzają  się  przypadki
uwzględniania go w opisie herbu.

Przykłady damaskinaży

•

Herb szwajcarskiego miasta Sennwald

•

Herb niemieckiego miasta Willstätt

•

Witraż z herbem diecezji Worcester          Przypisy A Glossary of Terms used in Heraldry

Szrafowanie (nazywane też kreskowaniem) – metoda oddawania kolorów lub stopni szarości za
pomocą cienkich, równoległych lub krzyżujących się kresek. Metoda zastępcza stosowana w wielu
technikach rysunkowych lub graficznych nie umożliwiających posługiwania się półtonami. Kreski
mogą być ciągłe, przerywane lub nawet składające się z rzędów kropek, mogą być o stałej lub
różnej  gęstości.  Szrafowanie  może  być  też  stosowane  do  cieniowania  lub  ukazania
trójwymiarowości motywu obrazu.                   27.
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Szraf

(z niem.  Schraffe – kreska) lub  deseń (fr.  dessin – rysunek, wzór) – to rysunek lub układ linii
tworzący określony wzór.Szrafy (desenie) stosuje się często na mapach. Spotyka się różne szrafy:
równoległe lub krzyżujące się linie ciągłe lub przerywane (kreskowanie), także wzory z regularnie
powtarzających  się  znaków  (np.  kropek,  sygnatury  drzewa,  opisu).Przykłady  najczęściej
stosowanych szrafów:

• tereny podmokłe – poziome przerywane niebieskie lub granatowe kreski 
• pustynie – brązowe lub szare kropki 
• tereny zalesione – zielone kreski, kropki lub powtarzające się znaki drzewa. 

Szrafirunek

(niem.  Schraffierung)  –  to  metoda  odwzorowania  kolorów  i  futer  heraldycznych  (tynktur).
Szrafirunek wykorzystywany był w miedziorytach, a szczególnego znaczenia nabrał w momencie
pojawienia się druku. Dziś szrafirunek stosuje się,  gdy dana technika powielania nie umożliwia
stosowania barw oryginalnych lub, gdy oddawanie kolorów jest możliwe, lecz za drogie.

W starszych książkach spotyka się też określenie „sztafowanie”.

                        Przykłady szrafowania i szrafirunku
Szrafirunek metali:

złoto srebro stal
Szrafirunek kolorów podstawowych:

zielony szary purpura niebieski czerwony czarny brunatny
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Szrafirunek kolorów dodatkowych:

naturalny cielisty
Szrafirunek futer:

gronostaj łasica sobol

Bibliografia

• Alfred Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003. 
• Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990

                                          WIKIPEDIA 

Herby polskie w "Kronice Soboru w Konstancji" Ulricha von Richentala

• Kierownik projektu: mgr Adam Żurek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
• Tytuł projektu: Herby polskie w "Kronice Soboru w Konstancji" Ulricha von Richentala 
• Konkurs: ETIUDA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. 
• Panel: HS 3 

Tematem moich obecnych badań zainteresował się po raz pierwszy już Franciszek Piekosiński. W
1898 r. opublikował na podstawie inkunabułu Kroniki Soboru w Konstancji Ulricha von Richentala
z 1483 r. listę Polaków uczestniczących w soborze wraz z przerysami herbów. Źródło uznał za
doniosłe  dla  polskiej  historii  i  heraldyki,  acz  sugerował  ostrożne  z  niego  korzystanie.  Po
ćwierćwieczu Helena Polaczkówna uznała, iż inkunabuł ten nie ma żadnej heraldycznej wartości,
co najwyżej może pomocniczo służyć do ustalenia listy związanych z Polską uczestników soboru.
Przyjęła, iż wydawca Kroniki Soboru dokonał daleko idących modyfikacji, które doprowadziły do
wypaczenia  przekazu  rękopiśmiennego.  Znając  przekazy  rękopiśmienne  jedynie  pośrednio,
postulowała ich zbadanie, sama jednak nie podjęła tego trudu. Sylwiusz Mikucki próbował obrony
przekazu, nie zostało to jednak dostrzeżone. Odtąd w polskiej historiografii traktowano  Kronikę
Soboru podejrzliwie, nikt przez wiele dziesięcioleci nie pokusił się jednak do zbadania przekazów
rękopiśmiennych.  Wyłomu  w  takim  traktowaniu  Kroniki dokonał  Jerzy  Wyrozumski,  badając
najstarszy  herb  Akademii  Krakowskiej.  Osobiście  lub  przez  swoich  uczniów  dotarł  do  części
przekazów rękopiśmiennych, traktując je jako ważne źródło. Większość badaczy nadal korzystała
jedynie z inkunabułu, a do przekazu podchodzono z dużym dystansem. 
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Dziwi to, gdyż stan badań nad Kroniką Soboru znacznie się poszerzył, ukazywały się liczne prace
monograficzne i przyczynkarskie, wydano także kolejne faksymilia poszczególnych rękopisów.

Za kluczowe należy uznać prowadzone równolegle: analizę filiacyjną przekazów rękopiśmiennych i
drukowanych  Kroniki oraz  analizę  filiacyjną  przekazów  heraldycznych.  Dzięki  dotarciu  do
wszystkich (z wyjątkiem jednego znajdującego się obecnie w Nowym Jorku, ale znanego dzięki
faksymile) przekazów rękopiśmiennych Kroniki zawierających herby oraz zapoznaniu się z niemal
setką  mniej  więcej  współczesnych  herbarzy  pochodzących  z  obszarów  Świętego  Cesarstwa
Rzymskiego temat można opracować gruntownie i na nowo.

Główne cele projektu to:

• analityczne opracowanie herbów polskich występujących w  Kronice Soboru w Konstancji
Ulricha  von Richentala,  z  uwzględnieniem oceny wiarygodności  Kroniki jako  źródła  do
heraldyki polskiej początku XV w., 

• identyfikacja przypuszczalnych źródeł informacji Ulricha von Richentala oraz iluminatorów
Kroniki Soboru w zakresie herbów polskich, 

• przedstawienie  Kroniki  Soboru jako  źródła  wiedzy  o  polskich  herbach  i  Polsce  dla
odbiorców zachodnioeuropejskich do końca XVI w., 

• analiza obrazu Królestwa Polskiego w świadomości ludzi Zachodu przez pryzmat  Kroniki
Soboru i innych współczesnych źródeł. 

Projekt realizowany jest w Monachium w ośrodku Monumenta Germaniae Historica. Staż w MGH
umożliwia  nie  tylko  zapoznanie  się  z  bogatą  literaturą  przedmiotu  zgromadzoną  w  tutejszej
bibliotece (licząca przeszło 130 tys. tomów jest największą na świecie ukierunkowaną na badania
nad średniowieczem) i Bayerische Staatsbibliothek, ale także pomaga w dotarciu do rękopisów i
starych  druków  zgromadzonych  w  licznych  instytucjach  publicznych  Bawarii  i  Badenii-
Wirtembergii oraz ułatwia nawiązanie kontaktów i współpracy z badaczami niemieckimi.
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Gmach Bayerische Staatsbibliothek München, północną część parteru zajmuje ośrodek Monumenta
Germaniae Historica

Efektem dotychczasowych badań jest między innymi:

• potwierdzenie  (w  zakresie  list  uczestników  i  herbów  polskich),  wcześniejszych  ustaleń
ogólnych, iż Inkunabuł z 1483 r. jest odwzorowaniem rękopisu powstałego około 1470 r. i
przechowywanego w benedyktyńskim klasztorze św. Jerzego w Szwardzwaldzie (obecnie w
Badeńskiej Bibliotece Krajowej w Karlsruhe), 

• potwierdzenie ustaleń Heleny Polaczkówny, iż poszczególne egzemplarze inkunabułu były
kolorowane  w  różny  sposób,  acz  (w  przeciwieństwie  do  jej  zdania)  w  zdecydowanej
większości zgodnie ze wzorcem. Najczęstsze błędy dotyczyły pominięcia barwy niektórych
elementów, głównie pola tarczy). Ustalenie, iż niektóre z egzemplarzy inkunabułu wiernie
oddają barwy rękopisu z 1470 r., 

• teza,  iż  Kronika  Soboru była  jednym  z  podstawowych  źródeł  dla  wizerunków  herbów
polskich w herbarzach niemieckich od końca XV wieku do końca stulecia następnego, a
wykorzystywana była także (choć już nie tak intensywnie) aż do końca stulecia następnego.
Poszczególne  wizerunki  herbów  były  kopiowane  z  zastosowaniem  jedynie  stylistycznej
aktualizacji, 

• teza o dokonanych podczas (i w związku) z soborem kreacjach heraldycznych (szczególnie
w zakresie herbów litewskich). 
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Herby książąt opolskiego i raciborskiego w Kronice Soboru, rękopis z ok. 1470 r., Badische 
Landesbibliothek Karlsruhe, Cod. St. Georgen 63 oraz odpowiadające strony w inkunabule z 1483 
r., egzemplarz z Universitätsbibliothek Heidelberg 

za http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ir00196000/0348; 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ir00196000/0349
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mgr Adam Żurek

Historyk  (studiował  także  archeologię).  W  latach  2007-2015  pracował  w  Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, gdzie zorganizował Oddział Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa
Kulturowego.  Swoimi  badaniami  obejmuje  średniowiecze  i  dobę  wczesnonowożytną.
Dotychczasowe  prace  skupiają  się  wokół  ikonografii  historycznej,  heraldyki,  historii  Kościoła,
architektury  sakralnej  i  fortyfikacji  oraz  problematyki  digitalizacji  zasobów  dziedzictwa
kulturowego  i  baz  danych  dla  humanistów.  Współredaktor  serii  „Polska.  Dzieje  cywilizacji  i
narodu”  i  „Imago  Silesiae.  Imago  Europae”,  autor  dwóch monografii,  wielu  artykułów i  haseł
encyklopedycznych.

https://www.ncn.gov.pl/node/2522?language=en

W  POLSCE  JEST HERB  NIE GODŁO

Oto nieprawidłowe  wyjaśnienie.

Godło  Polski,  Godło  Rzeczypospolitej  Polskiej,  właściwie  herb  Polski –  godło  i  symbol
Rzeczypospolitej Polskiej; jego archetypem jest dynastyczny herb Piastów, pierwszych władców
Polski.  Zgodnie z art.  28 Konstytucji  RP  Godłem Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  wizerunek orła
białego w koronie w czerwonym polu. Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia
29  grudnia  1989  r.  o  zmianie  Konstytucji  Polskiej  Rzeczypospolitej  Ludowej  (art.  1  p. 19).
Jednakże nowy wzór godła został wprowadzony dopiero 22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 lutego
1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. 
W ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
ustawodawca określił: 

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie
zwróconej  w  prawo,  z  rozwiniętymi  skrzydłami,  z  dziobem  i  szponami  złotymi,
umieszczony w czerwonym polu tarczy. 

Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawarty został w załączniku nr 1 do tej ustawy. 

                                                           33.



Nie ma  czegoś  takiego  jak godło  heraldyczne!

Według załącznika nr 1 do ustawy jest to biały (jednogłowy) orzeł w złotej koronie, ze złotymi
szponami i dziobem, zwrócony w prawo. Godło heraldyczne umieszczone jest na czerwonym polu,
lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej. 

Ustawa potwierdza i precyzuje zarazem barwy bieli i czerwieni będące barwami Rzeczypospolitej
Polskiej. Określone są one w załączniku nr 2. 

Orzeł biały odwzorowany jest symbolicznie w białej, górnej barwie flagi polskiej złożonej z dwóch
poziomych pasów. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny polskich barw narodowych reprezentuje
białego orła, a dolny – czerwone pole tarczy herbowej. 

Zastępowanie słowa herb słowem godło jest  pozostałością po PRL, gdzie heraldyka i herby  były
traktowane przez władze niechętnie w raz ze  szlachtą   i ziemiaństwem.
 Stąd zresztą wiele godeł państw socjalistycznych nie jest herbami, lecz właśnie jedynie godłami.
Stosowanie  słowa  godło  zamiast  herb  weszło  już  do  języka  potocznego  tak  powszechnie,  że
występuje nawet w oficjalnych dokumentach, czego wyrazem jest fakt, iż heraldyczny herb państwa
określany  jest  mianem  "godła"  także  w  najważniejszym  państwowym  akcie  prawnym  –  w
konstytucji. 

 
Godło Kanady 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%C3%89rable_canada.svg
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