
Swastyka znaczenie w kulturze i religii i herbach 

(dewanagari स्वस्तिस्�क, transliteracja svastika, transkrypcja swastika, 卐) – znak zazwyczaj w
kształcie  równoramiennego  krzyża,  o  ramionach  zagiętych  pod  kątem  prostym.  Nazwa
swastika pochodzi z  sanskrytu i oznacza „przynoszący szczęście” (swasti – powodzenie,
pomyślność, od su – „dobry” i asti – „jest”, -ka sufiks rzeczownikowy). Obecnie w krajach
Europy i obu Ameryk symbol ten kojarzony jest prawie wyłącznie z  Adolfem Hitlerem i
nazizmem,  natomiast  w  Azji  jest  powszechnie  stosowanym  symbolem  szczęścia  i
pomyślności.

Inne nazwy:

• niem. Hakenkreuz – hakowaty krzyż (nazwa stosowana również w języku 
kaszubskim i etnolekcie śląskim),

• gr. gammadion – oznaczająca złożenie czterech liter gamma Γ, stąd również nazwa 
francuska: croix gammée 

                  (krzyż gamma i TO JEST  POPRAWNA NAZWA )

• ang. fylfot – anglosaska i skandynawska wersja swastyki, czasem słowo używane 
jako jej synonim

• fin. hakaristi – fińska swastyka, pierwotnie symbol szczęścia. Formę swastyki miały 
amulety i talizmany mające chronić przed złem. W latach 1918-1944 niebieska 
swastyka na białym tle była symbolem fińskiego lotnictwa.

• baskijski lauburu baskijska swastyka w formie czterech kropel
• swarga, cyrylickie сварга – nazwa słowiańska, podobnie jak polskie świąszczyca, 

używane współcześnie przez polskie organizacje nacjonalistyczne i ruchy 
rodzimowiercze  swarożyca, swarzyca, czy regionalne góralskie krzyżyk 
niespodziany, wariantem (na planie koła) był kołowrót (słoweńskie kolovrat, 
bośniackie kolovrat, chorwackie kolovrat, białoruskie колаўрат/kolaurat, rosyjskie 
коловрат/kalowrat lub коловорот/kalowarot, ukraińskie коловрат/kołowrat, serbskie
коловрат/kolowrat)

Starożytny znak magiczny o nieznanych początkach. Pochodzi najprawdopodobniej z Indii, 
gdzie nazwa ta oznacza talizman.
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Formy i symbole

Swastyka jako jedna z form krzyża słonecznego

Swastyka może mieć ramiona zgięte w prawo albo w lewo. Postać "prawoskrętna", 
naśladująca kształtem ramion ruch Słońca (widziany z półkuli północnej Ziemi),  kojarzona 
jest najczęściej z kultami solarnymi, jako symbol ognia i Słońca (krąg promieni); jest 
talizmanem przynoszącym szczęście. 

Swastyka z ramionami skierowanymi w lewo (nazywana  sauvastika) jest znakiem nocy i
alchemii. Na skutek zaanektowania symbolu swastyki przez III Rzeszę, symbol ten czasami
błędnie uważa się za znak germański. Swastyka występuje jednak na całym świecie (poza
Australią) od pradawnych czasów. Jedno z najstarszych malowideł z motywem swastyki
pochodzi z paleolitu – ma więc około 10 000 lat. Swastykę odkrywano w znaleziskach z
późnego neolitu na Bliskim Wschodzie, w późniejszych w Babilonie i u Hetytów. W epoce
brązu znana była już w  Troi,  Mykenach,  Skandynawii, później w  Grecji,  Italii,  Chinach,
Japonii. Znak ten odkryto również na palestyńskich synagogach sprzed 2000 lat.

Swastyka w Azji

W  hinduizmie swastyka  jest  często  stosowanym  znakiem.  Jest  uznawana  za  symbol
Ganapatiego,  słoniogłowego  bóstwa  o  ludzkim  ciele,  ku  któremu  kierowana  jest
początkowa mantra lub recytacja w większości praktyk religijnych hindusów. Podobnie, w
nowożytnym hinduizmie, znak swastyki pojawia się na pierwszej karcie ksiąg.

W Chinach znak swastyki pojawił się ok. 2000 lat temu, wraz ze sprowadzeniem buddyzmu
z Indii. Za czasów dynastii Tang z woli jedynego w historii Chin kobiety cesarza Wu Zetian
znak ten trafił do chińskiego pisma wraz z lekcją "wan", zapożyczoną od znaku “ ” 万 (dosł.
dziesięć tysięcy). Dziesięć tysięcy to w Chinach symbol pełni, kompletności, a znaczenie
znaku "卍" to "pomyślne zgromadzenie dziesięciu tysięcy cnót" (chiń. 吉祥万德之所集).
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 Mnich  Xuanzang, jeden z najważniejszych chińskich tłumaczy literatury buddyjskiej  w
epoce Tang, tłumaczył znaczenie swastyki terminem "德" (cnota). Wraz z innymi chińskimi
znakami lewoskrętna postać swastyki trafiła do Korei (  –  만 man), gdzie jest najbardziej
znanym symbolem buddyjskim, a potem także do Japonii. W kanji ma czytanie "man" lub
"ban" i znaczenie takie, jak w Chinach.

Jest symbolem religijnym w  dźinizmie i  buddyzmie, a także w tybetańskiej tradycji  bon.
Podobnie jak w Korei, gdzie symbol swastyki widnieje na wielu świątyniach buddyjskich,
także w Japonii związany jest z buddyzmem (w odróżnieniu od rodzimego shintō).

Swastyka w Europie

Swastyki w motywie zdobniczym zwanym potocznie Rękami Boga, pochodzącym z 
popielnicy z Białej k. Łodzi.
                                                                                                                                         

Kołowrót jest jedną z   odmian swastyki.

 Jeszcze w 1918 roku, przed niemieckimi nazistami, swastyka w kolorze niebieskim (jak na
fińskiej  fladze)  została  przyjęta  jako  znak  przynależności  państwowej  fińskich wozów
bojowych. Miała ona zagięte ramiona krótsze od ramion krzyża. Następnie stała się znakiem
rozpoznawczym fińskich samolotów, z ramionami długości równej ramionom krzyża, lecz
w  odróżnieniu  od  niemieckiej,  malowana  jako  krzyż  prosty,  a  nie  ukośny.  Jako  znak
rozpoznawczy fińskich sił zbrojnych, swastyka zniknęła w 1944 roku, jako jednoznacznie
kojarzona z nazizmem. 
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Fińska ochotnicza organizacja pomocnicza kobiet  Lotta Svärd, działająca od początku  lat
20. do 1944 r. przyjęła w 1921 r. jako swój symbol niebieską swastykę z różami. Lotnictwo
Łotwy znakowało  w  latach  1935-1940  swoje  samoloty  ciemnoczerwoną  (jak  kolory
łotewskiej  flagi)  swastyką.  Także  Baskowie mają swój,  ważny i  pochodzący z dawnych
czasów znak lauburu nazywany czasem baskijską swastyką.

Heraldyka

Niektóre godła pochodzące od "trifosu" przypominają polskie herby Brodzic (odmiana bez
kółka),  Kroje,  Trąby,   Drogomir (Złota  Goleń).  Natomiast  różne  kształty  "fyrfosu"
odpowiadają herbom Boreyko i Jelce.

Podwójna swastyka na ścianie kolegiaty z XII w. w Kruszwicy

Swastyka na "Kamieniu Karłowicza" w Tatrach                                                                

Góralskie krzyże podczas defilady święta pułkowego – 2. PSP, Sanok, 1936
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Swastyka była znakiem Towarzystwa Wydawniczego „Ignis” działającego w Polsce w 
latach 1920-1928

Na ziemiach polskich

Znak swastyki znany był  na ziemiach polskich – zwana była też swargą.

W okresie  I  Rzeczypospolitej  symbol  swastyki  widniał  również  na  herbie  szlacheckim
Boreyko. W swej starożytnej roli  talizmanu przetrwała na  Podhalu, gdzie nazywana jest
"krzyżykiem  niespodzianym";  nazwę  tę  zaproponował  prof.  Antoniewicz  (w  latach  20.
ubiegłego wieku), w różnych kształtach rzezana lub malowana na belkach stropu i w innych
zakamarkach, miała – jako symbol Słońca – płoszyć "złe", które by chciało się zagnieździć
w domu. Można ją  zobaczyć m.in.  w schronisku Murowaniec na  Hali  Gąsienicowej,  w
barierce klatki schodowej.

W dwudziestoleciu międzywojennym symbol swastyki pojawił się w Wojsku Polskim jako
część emblematu noszonego na kołnierzu munduru przez artylerzystów  21 i  22 Dywizji
Piechoty Górskiej oraz odznak pułkowych: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Pułku Strzelców Podhalańskich i
4 Pułku Piechoty Legionów. 

Granatowa  swastyka  była  tłem  odznaki  instruktorskiej  Ligi  Obrony  Powietrznej  i
Przeciwgazowej.  Znak  ten  był  też  symbolem  założonego  w  1822  Towarzystwa
Wydawniczego IGNIS (łac. ogień).

Symbol swastyki szczególnie lubił Mieczysław Karłowicz, kompozytor i taternik, autor 
licznych pionierskich wejść i przejść tatrzańskich. Sygnował nim swoje znaki na górskich 
szlakach, bilety wizytowe i listy do przyjaciół. Gdy w 1909 zginął w lawinie pod Małym 
Kościelcem, przyjaciele postawili w miejscu jego śmierci głaz z pamiątkowym napisem i 
znakiem swastyki. Podobnie znakiem tym posługiwał się Walery Eliasz-Radzikowski – 
Boreyko, umieszczając swastykę przy podpisie.

                                                                                     

Denar Mieszka I lub jego wnuka Mieszka II  -  jednak  jest to grecki krzyż 

•

herb Boreyko XIV–XV w.                         5. 
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•

Góralski krzyż na odznace oficerskiej 2 PSP w Sanoku 1921-1939

•

Odznaka 4 Pułku Piechoty Legionów 1918

Granatowa Swastyka na odznace LOPP 1928-1939

•

Odznaka 4 Pułku Piechoty                                           
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Odznaka 4 Pułku Strzelców                           6.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2PSP_odznaka.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:4_Pulk_Piechoty_Legionow-badge.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Liga_Obrony_Powietrznej_i_Przeciwgazowej-badge.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:4_Pu%C5%82k_Piechoty-odznaka.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:4_Pu%C5%82k_Strzelc%C3%B3w-odznaka.jpg


Odznaka 1 Pułku Artylerii Motorowej

•

Odznaka 6 Pułku Strzelców Podhalańskich (Sambor)

•

Odznaka 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich

•

Podhalańska korpusówka (1919-1939)                                                                           

•

Federacja Polskich Związków Obrońców 

Ojczyzny wzór MSW nr 24, poz. 285 z roku 1929                                           7.
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Swastyka – Pochodzenie symbolu

 Swastyka jest równobocznym krzyżem z czterema ramionami zgiętymi pod kątem prostym.
Najstarsze  dowody  archeologiczne  ozdobione  swastykami  pochodzą  z  cywilizacji
starożytnych  Indii.  Jest  powszechnie  stosowana  w  religiach  indyjskich,  zwłaszcza  w
hinduizmie i buddyzmie, przede wszystkim jako symbol tantryczny, aby wywołać szakti lub
święty symbol pomyślności. Swastyka ma bogatą historię. Użyto jej co najmniej 5000 lat,
zanim  Adolf  Hitler  zaprojektował  flagę  nazistowską.  Słowo  swastika  pochodzi  od
sanskryckiej  svastika,  co  oznacza  „szczęście”  lub  „dobre  samopoczucie”.  Motyw
(zakrzywiony  krzyż)  wydaje  się  być  używany  po  raz  pierwszy  w  neolijskiej  eurazji,
reprezentuje ruch słońca przez niebo.

 Do tego czasu jest to  święty symbol w hinduizmie,  buddyzmie i  dżinizmie. Swastyka ma
także  starożytną  historię  w  Europie,  pojawia  się  na  artefaktach  z  kultur
przedchrześcijańskich w Europie.

Znak ten ma wiele różnych odmian w zależności od krajów i kultur w jakich był używany. 
Możemy jednak odróżnić kilka podstawowych rodzajów swatyk.

• Swastyka używana w III rzeszy (obraz 2) 

• Krzyż Solarny (obraz 3) 

• Swastyka indyjska (obraz 4) 

• Swastyka nazywana potocznie rękami Boga (obraz 5) 

• Kołowrót

 Odrodzenie symbolu

 Symbol  ten  doświadczył  odrodzenia  pod koniec  dziewiętnastego wieku,  po  obszernych
pracach  archeologicznych,  prowadził  je  między  innymi  słynny  archeolog  Heinrich
Schliemann.  Archeolog  ten  odkrył  zakrzywiony  krzyż  na  miejscu  starożytnej  Troi.
Schliemann zauważył że łączył się on z podobnymi kształtami znalezionymi na ceramikach
w  Niemczech  i  spekulował,  że  jest  to  „znaczący  symbol  religijny  naszych  odległych
przodków”.

Historia Swastyki w nazistowskich Niemczech

 Na początku dwudziestego wieku swastyka była szeroko stosowana w Europie. Miała wiele
znaczeń,  najczęściej  będących  symbolem  szczęścia  i  pomyślności.  Jednak  po
opublikowaniu  prac  Schliemanna  wkrótce  powstały  ruchy  nacjonalistyczne,  dla  których
swastyka była symbolem „tożsamości aryjskiej” i niemieckiej dumy nacjonalistycznej.
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To  przypuszczenie  aryjskiego  pochodzenia  kulturowego  jest  prawdopodobnie  jednym z
głównych  powodów,  dla  których  partia  nazistowska  formalnie  przyjęła  swastykę  lub
Hakenkreuz ( hakowy krzyż) jako symbol w 1920 roku.Partia nazistowska nie była jedyną
partią, która używała swastyki w Niemczech.

 Po I wojnie światowej wiele lewicowo-nacjonalistycznych ruchów przyjęło swastykę. Jako
symbol stała się związaną z ideą rasowego „czystego” stanu.

Swastyka stała się najbardziej rozpoznawalną ikoną nazistowskiej propagandy, pojawiając 
się na fladze, o której mówił Hitler w Mein Kampf, jak również na plakatach wyborczych, 
na ramionach, medalionach i odznakach dla wojskowych i innych organizacji. Potężny 
symbol, który miał wzbudzać dumę wśród ruchu aryjskiego. 

Swastyka w dzisiejszych czasach

 Mimo  swych  dobrych  początków,  swastyka  obecnie  jest  najczęściej  utożsamiana  z
nazistowskimi  Niemcami.  Używanie  tego  symbolu  jest    błędnie   zabronione  w wielu
krajach,  także Polsce  na podstawie ustawy z  dnia  6 czerwca 1997 r.  Kodeksu Karnego
(Dziennik  Ustaw  1997  nr  88  poz.  553)  w  art.  256  i  257  „Kto  publicznie  propaguje
faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic
narodowościowych,  etnicznych,  rasowych,  wyznaniowych  albo  ze  względu  na
bezwyznaniowość,  podlega  grzywnie,  karze  ograniczenia  wolności  albo  pozbawienia
wolności do lat 2.”
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 Mądrością-kluczem  symbolem,  jak  i  uniwersalnym  godłem   starożytnej  kultury
Aryjczyków jest swastyka.

Słowo „swastyka” pochodzi z sanskrytu „su” (dobry) i  „Asti” (jest),  co oznacza „dobre
samopoczucie”.  Godło to jest  utworzona przez skrzyżowanie  dwóch symetrycznych,  ale
przeciwnych „S”, RUN, które są tajemniczym starożytnym alfabetem przedchrześcijańkiej
Północnej  Europy.  Runa  ta  symbolizuje  idee  Słońca,  magicznej  i  działającej,
ukierunkowanej  woli  i  energii  oraz  zwycięstwa  nad  przeciwnymi  człowiekowi  siłami.
Fonetycznie odpowiada ta Runa za zgłoskę „S”.

Alfabet  runiczny  używany  był  do  zapisu  przez  ludy  północnej  Europy:  słowiańskie,
nordyckie,  germańskie  i  celtyckie.  Jako,  że  każda  runa  ma  osobne  znaczenie,  symbole
używane  były  również  w  obrzędach  magicznych.  Staronordyckie  słowo  run  oznacza
tajemnicę lub sekret.  Co do dokładnego ich znaczenia,  pewności  nie  ma i  zapewne nie
będzie  jej  nigdy ponieważ  zostały  one  wyplenione  (podobnie  jak  wiedza  o  nich)  przez
alfabet  łaciński.  Starożytni  Aryjczycy  widzieli  w  dwóch  przeciwstawny  runach  „S”
zrównoważenie  dwoistości  (czyli  słońce-księżyc,  dzień-noc,  światło-ciemność,  gorąco-
zimno,  męskość-kobiecość,  pozytywny-negatywny,  Bóg-szatan  [judeochrześcijańskie]
itp).Podobnie  jak  w  kulturze  chińskiej  symbol  Yin  &  Yang  RÓWNOWAGA –  święta
formuła  przeciwstawień  –  dwuistości  –  równoważenia  jest  wspólnym  centrum
samorealizacji  i  znalezienia  punktu  środka,  świętej formuły  przebudzenia  duchowego.
Dawało  też  niezmącone  poczucie  słusznej  drogi  i  wyznaczało  nieomylnie  kierunek
realizacji duchowej, wskazywało niezawodnie ścieżkę wiodącą od „życia” w stronę „więcej
niż życia”. Swastyka, to starożytny symbol równowagi przeciwieństw, którego kolejnym
etapem  wtajemniczenia  jest  przeistoczenie  tej  równowagi  w  witalną  i  magiczną  siłę
życiową.
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Dzisiaj większość prymitywnych ludzi kojarzy swastykę, wyłącznie z Hitlerem a troszkę
bardziej  inteligentni  (ale  nie  dużo)  z  hinduizmem  z  Indiami.  To  jest  prawidłowe,  ale
swastyka czy hinduizm nie urodził się w Indiach. 

Został tylko zaniesiony do Indii przez ludy Europejskie (Aryjskie), kiedy to „Aryjczycy”
( biała rasa, nie mylić z hitlerowcami  odwiedzili  starożytne Indie, przynosząc im swoją
kulturę  i  wierzenia,  dali początek  cywilizacji  starożytnych  hindusów.  Prymitywni  ludzie
wyuczeni w prymitywnych szkołach, dalej wierzą i kojarzą, że termin „aryjczyk” to przodek
Hitlera  o  blond  włosach  i  niebieskich  oczach.  Aryjczycy,  to  nic  innego  jak  biała  rasa,
europejska. Przez setki lat przed II wojną światową, uczeni na uniwersytetach na całym
świecie używali „aryjski” oznaczający „białych”.
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Moneta Paratarajów z Arjuny. Około 150-165 r.n.e.. (fot. wikimedia)
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Jednym z ludów wyrosłych ze wspólnego pnia byli także Paratarajowie (z sanskrytskiego:
P/Barat(t)ama –  brat – Baratarajowie, tj. Bracia).Jak twierdził Herodot w dziele Geografia
w V wieku p.n.e.,   państwo ich obejmowało ziemie północnego Iraku i zachodniej Persji.
Pięć  wieków później  –  w pierwszym stuleciu  n.e.  –   pod ich  władztwem   znalazły  się
ziemie obejmujące południowo – wschodni  irański Sistan oraz Beludżystan w dzisiejszym
południowo – zachodnim Pakistanie. Obszar ten  stanowił później część odrodzonego za
panowania  Sasanidów  rozległego  imperium  perskiego.   Władcy  Paratarajów  znani  są
głównie  z  zachowanych  monet,  które  na  awersie  zazwyczaj  prezentują  popiersie
konkretnego  monarchy.  Na  rewersie  uwidaczniano  znak  swastyki  –  pradawny  symbol
solarny  – w języku aryjskim określany jako  dobry znak, pomyślna wróżba, przynoszący
szczęście.     Dzięki tłoczonym na monetach inskrypcjom   wiemy jakie imiona nosili   ich
władcy.

Wśród nich można wymienić, między innymi: Yolamira,  (ok. 125-150 n.e.),  Bagamira,
(ok. 150 n.e.), Arjuna, (ok. 150-160 n.e.), Hvaramira,  (ok. 160-175 n.e.), Mirahvara, (ok. 
175-185 n.e). 

                                                    Nazistowski  Hakenkreuz  jest  przekrzywiony w  lewo.
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Dobowy i roczny obrót Wielkiej Niedźwiedzicy  na nieboskłonie  wokół gwiazdy polarnej 
daje w efekcie obraz swastyki, której ramiona złamane są w prawą stronę .
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Mity i legendy dawnych kultur mówią o tym, że swastykę podarowali  ludziom bogowie.
Najstarszy  tekst  mówiący  o tym  to Haivamsa  (dodatek  do Mahabharaty),  zawierający
szczegółowy  opis  dzieciństwa  i młodości  Kryszny.  To z tego  miejsca  pochodzi
najpowszechniejsza  interpretacja  nazwy:  suasti,  czyli  dobrobyt,  szczęście,  pomyślność,
powodzenie. Dla nas, Słowian, będzie interesująca rodzima interpretacja mówiąca o tym,
że słowo swastyka pochodzi ze starożytnego języka prasłowiańskiego i znaczy dar niebios,
przybyłe z nieba,  pochodzące z nieba.  Starosłowiańska runa s oznaczała kierunek, a runa
tika ruch, przybycie.

 Wszystko wskazuje na to, że słowo „tykać” sięga swoimi korzeniami do bardzo odległych
czasów  i ma  dużo  wspólnego  ze swastyką.  Tybetańczycy  i Hindusi  do dziś  mówią,
że swastyka to dar od bogów, tzw. Białych Nauczycieli, którzy przybyli zza północnych gór.
Dar  ten  to wiedza  (weda)  na temat  praw  rządzących  Kosmosem,  na temat  narodzin
wszelkiego  życia  wciąż  wirującego  i rozszerzającego  się  w postaci  spiralnych  galaktyk
ze swoimi licznymi słońcami.  Dla wielu kultur swastyka odzwierciedlała Wyższe Prawo
Kosmiczne,  któremu podlegał  cały  Wszechświat,  ukazywała  kosmiczny  wiatr  –  czyli
życiodajne promieniowanie, które miałoby mieć podobną strukturę. Dlatego swastyka dla
tych  kultur  jest  symbolem  słońca,  światła,  pierwotnego  ognia  i życia.  Wszystko
we wszechświecie  wiruje,  podlega  prawu  ciągłego  obrotu,  cykliczności,  nieustannym
ruchom  wirowym.  W naszych  czasach  uczeni  dzięki  supernowoczesnym  urządzeniom
odkrywają,  że wiatr  słoneczny wiruje tworząc słoneczną swastykę, ale skąd o tym fakcie
wiedzieli starożytni?

Na przestrzeni  wieków nadawano  swastyce  różne  znaczenia  i symbolikę  –  w zależności
od czasu i miejsca, filozofii i religii. Bardzo często podlegała procesom asymilacji, adopcji
oraz adaptacji.  Nie inaczej  było  w przypadku  chrześcijaństwa,  które  stosowało  święte
swastyki jako crux dissimulata w koptyjskich kościołach oraz na starożytnych nagrobkach.
Znak  ten,  tutaj,  był  symbolem  serca  jezusowego,  bądź  samego  Chrystusa,  który jest
prawdziwym  Słońcem.  Możemy  odnaleźć  ją  we wczesnośredniowiecznych  kościołach
i cerkwiach,  jako  krzyż  Chrystusa  –  symbol  zwycięstwa  nad śmiercią  i boskiego
pochodzenia Jezusa.  W tym samym okresie również jako znak apotropaiczny, czyli taki,
który chroni przed szatanem. W pierwszych wiekach dosyć częstym zabiegiem stosowanym
przez misjonarzy  była  transformacja  odmian  swastyk  spotykanych  na terenach  misji
z symboli  pogańskich  na symbole  chrześcijańskie.  Przykładem  takiego  „znaku-neofity”
może być krzyż św. Brygidy. Mimo procesu chrystianizacji swastyka przetrwała w folklorze
ludowym wielu krajów jako element białej magii  w postaci różnego rodzaju talizmanów
przynoszącym  szczęście  lub  amuletów  chroniących  przed wszelkim  złem.  W Polsce
umieszczano  ją  na przedmiotach  codziennego  użytku,  na wiosennych  pisankach,
na weselnym  pieczywie  oraz na prezentach  dla  nowożeńców.  Była  popularnym  godłem
heraldycznym takich rodów jak Boreyko, Radziechowskich, Borzym.
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 Pod koniec  XIX  wieku  za sprawą  odkrycia  mitycznej  Troi  przez uczonego  Heinricha
Schliemanna  i odnalezienia  tam  swastyk  oraz dzięki  teorii  o wielkich  migracjach
Protoindoeuropejczyków Ariów,  swastyka  stała  się  niezwykle  popularnym na Zachodzie
symbolem – rozpowszechnianym przez wielu artystów synonimem szczęścia i pomyślności.
Masowo zaczęła pojawiać się na reklamach, kartkach pocztowych, tkaninach i dywanach,
biżuterii,  strojach  sportowych  i narodowych,  w znakach  firmowych.  Na przełomie  XIX
i XX  wieku  pojawiła  się  również  jako  emblemat  militarny  na flagach  różnych  wojsk
na całym  świecie.  Fascynacja  tym  znakiem  nie ominęła  Wojska  Polskiego.  Wracając
do kultury,  należy  wspomnieć  o polskich  propagatorach  swastyki.  Byli  nimi:  Michał
Żmigrocki,  Tadeusz  Miciński,  Stanisław  Eliasz  Radzikowski,  prof. Antoniewicz  –  autor
nazwy „krzyżyk niespodziany”, Mieczysław Karłowicz, Stanisław Jakubowski, Stanisław
Witkiewicz, Marian Wawrzeniecki.

 Swastyka wywarła wielki wpływ na kulturę i obyczajowość Europejczyków. Dla jednych
była  świeckim  znakiem  szczęścia,  ozdobą  lub  ornamentem,  dla  innych  mistyczno-
religijnym  symbolem  wtajemniczenia  i wiedzy  tajemnej.  Bez względu  na tło  i otoczenie
oznaczała radość, szczęście i powodzenie.

 Pojawienie  się  jej  w 1935 r.  na fladze  i w 1938 r.  na banderze  wojennej  III  Rzeszy
odmieniło  całkowicie  jej  oblicze.  Od momentu  wybuchu  II  wojny  światowej  jest
postrzegana  prawie  wyłącznie  jako  symbol  zbrodni  nazizmu,  kojarzona  z faszyzmem,
Adolfem Hitlerem, współcześnie również z organizacjami neonazistowskimi.
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