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Polskie chorągwie i sztandary  
w Armémuseum w Sztokholmie

Waldemar Grabowski 
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Bogate zbiory archiwów i muzeów szwedzkich budziły 
zainteresowanie Polaków od XIX w. Efektem były dość 
liczne publikacje dotyczące zabytków kultury i sztuki, 
jakie znajdują się w tym kraju. Jednym z ciekawszych 
zagadnień, budzącym nasze zainteresowanie od dwustu 
lat, są zbiory polskich chorągwi i sztandarów znajdujące 
się w Armémuseum w Sztokholmie. Sięgano po nie już 
w końcu XIX w., ale czyniono to wybiórczo. Zadowalano 
się np. uzyskaniem wizerunków kilkunastu egzemplarzy, 
bez rozpoznania całości zbioru.

W 2001 r. opublikowałem bogato ilustrowany artykuł 
w trudno dostępnym piśmie „Dawna Broń i Barwa”1. 
W obecnie prezentowanym tekście postanowiłem doko-
nać przeglądu całości kolekcji pod względem przydatno-
ści do badań z zakresu weksylologii polskiej.

W ciągu ostatnich 15 lat zostały opublikowane dwie 
prace będące przydatne dla naszych badań, choć w róż-
nym zakresie. Publikacja szwedzka zatytułowana In hoc 
signo vinces, jest tak naprawdę kolejnym wydawnictwem 
muzealnym prezentującym wybrane obiekty z własnej 
kolekcji2. O wiele istotniejsze znaczenie ma publikacja 
Jurija Sawczuka poświęcona chorągwiom „ukraińskim”3. 
W 2002 r. ukazał się katalog wystawy Orzeł i Trzy Koro-
ny zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Opublikowałem w tym katalogu noty wraz z wizerunka-
mi sześciu chorągwi4. Wizerunki kilku kolejnych chorągwi 

1   Grabowski 2000–2001; tam też podana dotychczasowa litera-
tura przedmiotu. Opublikowane wizerunki chorągwi: ST 28:65 
(AM.084083), ST 28:4 (AM.084019), ST 29:141 (AM.084144), 
ST 28:25, ST 30:195, ST 30:187 (AM.084244), ST 15:255 
(AM.081536), ST 29:94b (AM.084108), ST 26:187 (AM.083828), 
ST 28:35 (AM.084050), ST 14:69 (AM.081316), ST 28:1–2 
(AM.084017), ST 29:109 (AM.084121), ST 29:108 (AM.084120), 
ST 28:87 (AM.084104), ST 28:88, ST 28:54 (AM.084072), ST 28:74 
(AM.084092), ST 28:73.

2  In hoc signo vinces 2006.
3  Savchuk 2012.
4   Orzeł i trzy korony 2002: 267–271, 316–317. Opublikowane wize-

runki zabytków: ST 28:3 (AM.084018), ST 29:115 (AM.084118), 
ST 29:114 (AM.084117), ST 29:155, ST 27:275, ST 28:73a 
(AM.084090).

zostały opublikowane przeze mnie w 2003 r.5. Ponadto 
wizerunki sześciu chorągwi opublikował Jacek Gutowski6.

Za początek sztokholmskiej kolekcji chorągwi uchodzą 
te zdobyte przez Gustawa Adolfa w czasie wojny kalmar-
skiej w 1611 r. w Kristianopel, miejscowości położonej 30 
km na północ od Karlskrony. Zdobyte tam trofea zostały 
wystawione w Storkyrkan (Wielki Kościół) w Sztokholmie7. 

W kolejnych wojnach przybywało trofeów i znajdowały 
one „miejsce spoczynku” w XVII w. w królewskim zamku 
Tre Kronor (Trzy Korony). W 1656 r. do zbiorów królew-
skich w Sztokholmie włączono wiele obiektów zrabowa-
nych w Polsce: posągi brązowe, sprzęty bogato zdobione, 
33 opony arrasowe8, ok. 200 obrazów, broń, chorągwie, 
hafty, obicia ścienne, 20 dywanów tureckich, 28 namiotów 
tureckich oraz 21 skrzyń z książkami9. W latach 80. tegoż 
wieku malarz Olof Hoffman został zaangażowany do wy-
konania katalogu wizerunków chorągwi10. W trakcie tych 
prac chorągwie zostały przeniesione do pałacu Magnusa 
de la Gardie11 – Makalös. Znajdowały się tam przez większą 
część XVII w. W 1685 r. dokonano spisu chorągwi; znalazły 
się w nim 152 chorągwie określane jako polskie (Pålske), 
w tym: 13 sztandarów (Ryttar Estandar), 25 chorągwi dra-

  5   Grabowski 2003. Zamieszczone tam wizerunki chorągwi: ST 28:3 
(AM.084018), ST 29:115 (AM.084118), ST 29:154 (AM.084158), 
ST 28:58 (AM.084076).

  6   Gutowski 1997: 67–68, 89, 132–133. Są to chorągwie: ST 27:215, 
27:246, 27:247, 27:265b, 27:267 oraz 27:275.

  7   Budowę kościoła ukończono w XV wieku, konsekrowany został 
w 1306 r., przebudowano go w XVIII w. w stylu barokowym.

  8   Michałowska 1995. Opona: 1) Dekoracyjna tkanina, lniana lub 
bawełniana o splocie płóciennym, drukowana z olbrzymich płyt 
drzeworytniczych w sceny figuralne wzorowane na kompozycjach 
tapiserii. Opony wyrabiano w Antwerpii i innych miastach fla-
mandzkich w XVI–XVIII w. 2) W tym samym czasie w Polsce nazwą 
tą określano różnego rodzaju tkaniny służące do dekoracji ścian.

  9  Tomkiewicz 1957: 446.
10   Źygulski 1982: 86; Engquist Sandstedt 1999: 74. Olaf Hoffman 

działał w latach 1677–1709. Od 2017 roku na stronie interneto-
wej Armemusema zostały udostępnione skany akwarel autor-
stwa Olafa Hoffmana oraz Jonasa Jonssona.

11   Magnus de la Gardie m.in. dowodził armią szwedzką, która wkro-
czyła w lipcu 1655 roku z Inflant do Kurlandii i Żmudzi. Natomiast 
jego ojciec – Jakub de la Gardie, był jednym z dowódców szwedz-
kich w czasie walk w Inflantach w początkach XVII wieku.
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gońskich (kornetów) (Dragoun Estandar), 108 chorągwi 
piechoty (Soldat Fahnor) i sześć proporców (Cupie)12.

W 1907 r. cała kolekcja trofeów liczyła 4390 obiektów, 
a obejmowała m.in. 1291 chorągwi piechoty, 385 drzew-
ców z fragmentami chorągwi, 382 sztandary oraz chorą-
gwie dragońskie (kornety), 202 drzewce z fragmentami 
sztandarów i kornetów, 1405 proporców do lanc (kopii), 
280 drzewców (lanc, kopii)13, 153 flag i bander okręto-
wych, flag fortec, chorągiewek, proporczyków, osiem pło-
mieni od trąbek (flam)14, 36 kotłów15, 46 bębnów16, 38 
sygnałówek, trąbek i cztery wiązki kluczy fortecznych17.

Podstawowe pytanie, jakie należy zadać brzmi: ile jest 
w Armémuseum polskich chorągwi i sztandarów? W mi-
nionych latach podawano różne liczby. Obecnie możemy 
stwierdzić, że na ponad 820 analizowanych zabytków, jako 
„polskie” rozpoznano 246 artefaktów. Dodajmy, że nie są tu 
ujęte chorągwie i sztandary określone jako „wschodnioeu-
ropejskie” (193 obiekty), „litewskie” (62), czy„ukraińskie”.

Jak stwierdzono powyżej – za początek kolekcji uzna-
wane są chorągwie zdobyte w 1611 r. Niemniej, co dla 
nas szczególnie interesujące, w Armémuseum znajdują 
się także obiekty z okresu wcześniejszego. Najważniejsze 
dla nas są dwa drzewce od chorągwi opatrzone kartkami 
z informacją: Polsk fana tagen under konung Erik XIVs 
regering. Są one inwentaryzowane pod numerami ST 
10156 (AM.136112) oraz ST 10512 (AM.13661)18. Oba 
określane są jako drzewce od chorągwi piechoty; jeden 

12   Standar och dragonfanor 1895: 4. Warto zaznaczyć, że spośród 
152 „polskich chorągwi” umieszczonych w Inwentarzu z 1685 r. 
dotychczas aż 20 chorągwi nie zostało rozpoznanych (zidentyfi-
kowanych) w zbiorach Armémuseum. Nie powinno nas to dziwić, 
gdyż lakoniczność opisów niektórych zabytków jest tak duża, że 
uniemożliwia praktycznie rozpoznanie konkretnego zabytku, np. 
Rödh taftts Cupie med en udd, sönder (Proporzec z czerwonej ta-
fty ze szpicem, uszkodzony).

13   Przebadanie zachowanych samych drzewców byłoby niezwykle cen-
nym zabiegiem, gdyż wiele z nich jest bogato zdobionych malowa-
nymi ornamentami, a niektóre napisami. Tak na przykład na liczą-
cym 242 cm drzewcu, pozbawionym okuć, ST 26:147b (AM.083776) 
możemy odczytać fragmenty polskiego napisu: [...] PAŃSKI*SYN*[-
...]*ZYWEGO*BRON*MIE*OD*NAGŁY*SMIERCI*I*ODWSZY*STKIE
GO*ZŁEGO*NIECHAY*[...].

14   W tym trzy (ST 4517–4519) niewątpliwie polskie, z herbami Osto-
ja, Nałęcz i Doliwa oraz inicjałami V.M.Z.I. Czwarty, to płomień 
ST 29:161 z herbem Rzeczpospolitej ze Snopkiem Wazów – zob. 
Polonica. Zbiór obrazów 1943: 17. Tu opisany jako: „Chorągiew 
dla trębaczy i doboszów pałacowych Zygmunta III”. Najprawdopo-
dobniej to ten płomień znajduje się obecnie w Livrustkammaren 
w Sztokholmie, Lrk 31476.

15   W tej liczbie sześć zdobytych pod Stangebro w 1598 roku (np. ST 
9) oraz sześć zdobytych pod Warszawą w 1656 roku (np. ST 54, ST 
115). Jeden kocioł (puka) określony został jako zdobyty w bitwie 
pod Kliszowem w 1702 r. (ST 31).

16   W tym pięć polsko-saskich. Jeden zdobyto nad Dźwiną w 1701 r. (ST 
34); dwa – w Toruniu w 1703 r. (ST 32, ST 35). Pochodzenie dwóch 
(ST 33, ST 36) nie jest znane, być może zostały zdobyte pod Kliszo-
wem w 1702 r.

17  Seitz 1960: 6–7; In hoc signo vinces 2006: 88.
18   Na obu drzewcach zachowały się szczątkowe malowania (złoce-

nia?), jednakże bez szczegółowych badań na miejscu w muzeum 
nie można określić bliżej ich charakteru.

o wysokości 208 cm, drugi – 241 cm. Niestety, nic bliższe-
go o przynależności do konkretnych oddziałów polskich 
nie potrafimy w tej chwili powiedzieć19.

Nie jest ostatecznie wyjaśniona sprawa chorągwi 
zdobytych pod Stangebro w 1598 r. W zbiorach szwedz-
kich jest przechowywana od 1906 r. w Livrustkammaren 
w Sztokholmie (Lrk 55) chorągiew pogrzebowa króla 
Szwecji Jana III i zarazem koronacyjna Zygmunta I (III). Pod 
tą chorągwią walczyli szwedzcy zwolennicy Zygmunta III 
w bitwie pod Stangebro. Możemy tutaj zwrócić uwagę na 
chorągiew zamieszczoną w katalogu K. Sarysz-Wolskiego. 
Wizerunek tej chorągwi widnieje na akwareli oznaczonej 
w zbiorach Armémuseum jako ST 29:10620 (AM.084115), 
opisany jako Polsk dragonfana. Chorągiew była już w koń-
cu XVII w. mocno uszkodzona. Na czerwony płacie umiesz-
czony został biały orzeł z insygniami królewskimi oraz na-
pisem, tylko częściowo zachowanym: FORTITVDO ET […].

Kolejne chorągwie, a właściwie jedynie ich wizerun-
ki, pochodzące sprzed 1611 r., to pięć chorągwi i jeden 
proporzec, zdobyte w Inflantach w latach 1600–160121. 
Trzy z tych chorągwi mają rozmieszczone poziomo na-
przemiennie pasy kolorowej materii (biało-niebieskie; 
biało-czerwone; żółto-niebieskie), na jednej chorągwi 
niebieskiej został umieszczony czerwony krzyż św. An-
drzeja. Na kolejnej – czerwonej widnieje biały krzyż22. Ta 
chorągiew była opatrzona inskrypcją: Ducat et reducat 
Saluator Christus Vertat quo uis23. Proporzec czerwony 
opatrzony został wizerunkiem trzech białych krokwi.

Następnymi w kolejności powinny być chorągwie 
i sztandary zdobyte w walkach pierwszej połowy XVII 
wieku. Możemy tu wskazać na chorągiew zdobytą pod 
Wenden w 1626 r. – ST 17:20624. Tam także została zdo-
byta chorągiew husarska hetmana Krzysztofa Radziwiłła – 
ST 28:65 (AM.084083)25 (ryc. 1).

Natomiast niezwykle interesująca jest sprawa chorągwi 
oznaczonej jako ST 29:126 (AM.084132) (ryc. 2). Zgodnie 
z zapisami szwedzkimi chorągiew została zdobyta pod Tcze-
wem 7 sierpnia 1627 r. W bitwie tej straciliśmy znaki chorą-
gwi husarskich królewicza Władysława Wazy oraz starosty 
tłumackiego Jana Potockiego26. Dodajmy, że „sąsiednie” 
chorągwie w kolekcji sztokholmskiej, o zbliżonym wizerun-

19   Król Eryk XIV Waza rządził w Szwecji w latach 1560–1568. Jego 
dążenie do uczynienia ze Szwecji mocarstwa doprowadziły do 
konfliktu z Danią, znanego jako I wojna północna. 

20   Pod numerem ST 29:107 istnieje drugi wizerunek najprawdopo-
dobniej tej samej chorągwi.

21  Meyersson 1937: 61–64. Zob. Herbst 2006.
22   Podobne chorągwie, ale bez napisu, znajdują się w Armémuseum 

pod numerami ST 28:33b i ST 28:33c. Obie określone jako Polsk 
fotfolksfana, zdobyte w latach 1700–1706.

23   Zapewne napis brzmiał pierwotnie: Ducat et reducat Salvator 
Christus Vertat quod vis. Błąd popełnił szwedzki malarz.

24   Czarno-biały wizerunek tej chorągwi został opublikowany w „Li-
vRust Kammaren” 1937, t. 1, z. 3, s. 57.

25   Jej wizerunek został opublikowany w tomie II Encyklopedii Staro-
polskiej Aleksandra Brücknera.

26  Pokojski 2015: 103.
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ku, to – ST 29:127 (bardzo zniszczona) oraz ST 29:12827. Co 
więcej Szwedzi mieli zdobyć w tej bitwie trzy chorągwie, 
natomiast w wyniku zaciętej walki uratowano chorągiew 
hetmana Stanisława Koniecpolskiego – Szwedzi zdobyli tylko 
drzewce28. Trzecia chorągiew, jeśli została zdobyta, musiała 
być kozacka.

Znamy opis sztandaru, jaki otrzymał królewicz Wła-
dysław przed wyruszeniem na wyprawę chocimską: na 
sztandarze znajdował się orzeł biały z krzyżem na piersi 
oraz napis PRO GLORIA CRUCIS. W zbiorach Armému-

27   Najprawdopodobniej wizerunki ST 29:126 i 29:128 dotyczą jednej 
i tej samej chorągwi.

28  Pokojski 2015: 160–162.

suem mamy dwie inne chorągwie związane z Władysła-
wem Wazą. Pierwsza z nich – ST 29:141 (AM.084144), 
określona jako Polsk dragonfana, była już publikowana29. 
Druga – ST 29:95 (AM.084109), została zidentyfikowana 
jako chorągiew Cecylii Renaty, żony Władysława IV Wazy.

Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy roku 1627. Jak 
wiemy z publikacji, w tym roku w bitwie pod Dzierzgo-
niem (Kiszpork) straciliśmy trzy chorągwie kozackie: Mi-
kołaja Strocego „żółto-czerwony sztandar”; Mikołaja Łysa-
kowskiego „biały sztandar z czarnym wieńcem”; oraz Jana 
Bokiego „czarno-czerwony sztandar ozdobiony wizerun-

29  Grabowski 2000–2001: 16–17.

Ryc. 1. Chorągiew husarska hetmana 
Krzysztofa Radziwiłła. ST 28:65 (AM.084083)
Fig. 1. Colours of hetman Krzysztof Radzi-
wiłł’s hussars. ST 28:65 (AM.084083)

Ryc. 2. Chorągiew husarska zdobyta przez 
Szwedów pod Tczewem w 1627 r. ST 29:126 
(AM.084132)
Fig. 2. Hussars’ colours taken by Swedes at 
Tczew in 1627. ST 29:126 (AM.084132)
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kiem głowy Turka”30. Jak dotąd nie zidentyfikowano tych 
chorągwi w zbiorach Armémuseum. Wiemy też, że w star-
ciu pod Długim Polem 15 lipca tegoż roku straciliśmy trzy 
chorągwie kozackie: Kruszyńskiego, Kaliczkowskiego i Sa-
muela Łaszcza – ale nie wiemy nic o ich wyglądzie31.

Z bitwy pod Käsemark z 4 lipca 1628 r. pochodzi cho-
rągiew oddziału gwardii pieszej dowodzonego przez kpt. 
Artura Astona – ST 28:51 (AM.084071)32.

W zbiorach sztokholmskich zachował się wizerunek 
chorągwi określanej jako Polsk dragonfana. Tagen vid Bre-
itenfeld 23 X 1631 – ST 28:80 (AM.084098). Na czerwonym 
płacie chorągwi widnieje biały jednorożec (herb Bończa) 
oraz napis: „SS.REGVMLIBER[…]”. Czyżby należało tę cho-
rągiew wiązać z „lisowczykami”. Wszak wiemy, że w 1630 
r. na służbę cesarską poszło 12 chorągwi sformowanych 
przez Jakuba i Waltera Butlerów. Walczyły one na Pomo-
rzu Szczecińskim, a następnie zostały skierowane na Śląsk. 

Co ciekawe z armią Tilly’ego jest wiązana inna cho-
rągiew, łudząco podobna do występującej w zbiorach 
szwedzkich chorągwi ST 29:97. Należy dodać, że w katalogu 
z 1895 r. Szwedzi napisali o niej Möjligen äro de polska33.

Z kolei lata „potopu szwedzkiego” prezentowane są 
przez chorągwie zdobyte w Warszawie, Krakowie i pod 
Będzinem w 1655 r. W Warszawie Szwedzi zdobyli 16 
chorągwi. Te rozpoznane to w większości chorągwie 

30  Paradowski 2013: 150–151.
31  Pamiętniki o Koniecpolskich 1842: 29.
32   W Armémuseum znajduje się jeszcze jeden wizerunek ST 28:52, 

najprawdopodobniej tej samej chorągwi.
33  Standar och dragonfanor 1895: 109, plansza 5.

zdobyte wcześniej przez hetmana Janusza Radziwiłła 
w 1651 r. na Kozakach – ST 27:254 (AM.083901), 27:255a 
(AM.083903), 27:256 (AM.083903), 27:262 (AM.083911). 
W zbiorach szwedzkich znajduje się więcej chorągwi ko-
zackich zdobytych przez hetmana Radziwiłła w 1651 r., 
jednakże nie zostało odnotowane w inwentarzach, gdzie 
zostały zdobyte34. Dwie chorągwie, podobno zdobyte 
w Warszawie, są określane jako tatarskie lub kozackie: ST 
27:259 (AM.083906) oraz 27:260a (AM.083907). Mamy 
tu też ciekawy zabytek – ST 21:0 (AM.082090), a mia-
nowicie chorągiew rosyjską zdobytą przez Polaków pod 
Smoleńskiem w 1634 r.35 Ta właśnie chorągiew została 
następnie zagarnięta przez Szwedów w Warszawie. Za-
pewne również inne rosyjskie chorągwie znajdujące się 
obecnie w Sztokholmie zostały zdobyte w Warszawie. 
Mogłoby na to wskazywać zamieszczenie wizerunków 
kilku takich chorągwi w katalogu Saryusza-Wolskiego36.

34   Te chorągwie to: ST 25:94 (AM.083719), 25:99 (AM.083722), 
25:127 (AM.083752), 27:209 (AM.083849), 27:241a (AM.083849), 
27:248 (AM.083894), 27:251 (AM.083898), 27:272 (AM.083924), 
27:273 (AM.083925) oraz 27:280 (AM.083935); zob. Savchuk 2012.

35   Na stronie internetowej Armémuseum figuruje błędna informa-
cja, że miało to miejsce 5 lipca 1654 r.: http://www.digitaltmu-
seum.se.

36   Saryusz-Wolski 1906. W katalogu widnieją wizerunki 6 chorągwi 
„zdobytych przez Szwedów pod Stangebro w 1598 r.”. Zostały te 
chorągwie zidentyfikowane przeze mnie następująco: plansza 5 – 
chorągiew województwa grodzieńskiego z Ordynacji Krasińskich; 
plansza 6 – ST 29:107; plansza 7 – ST 20:445; plansza 8 – ST 20:446; 
plansza 9 – ST 15:256; plansza 10 – ST 27:254. Z pozostałych 37 
plansz ukazujących „chorągwie polskie w Stockholmie” tylko dwie 
posiadają bliższą datację. Obie plansze przedstawiają „chorągwie 

Ryc. 3. Chorągiew kompanii nr 1 regimentu 
piechoty. ST 28:10 (AM.084025)
Fig. 3. Colours of first company, infantry 
regiment. ST 28:10 (AM.084025) 
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Najbardziej znane są dwie polskie chorągwie króla Zyg-
munta III: ST 28:3 (AM.084018) oraz 28:4 (AM.084019)37. 
Chorągwie te były już wielokrotnie publikowane.

Dalsze trzy chorągwie polskie to: ST 28:7 (AM.084022), 
28:8 (AM.084023) oraz 28:10 (AM.084025) (ryc. 3). Z pierw-
szej chorągwi zachował się tylko stosunkowo niewielki frag-
ment. Dwie pozostałe wyglądają podobnie: niebieskie z du-
żym krzyżem św. Andrzeja. Są one analogiczne do chorągwi 
piechoty przechowywanej w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. Warto też zauważyć, że tuż przy drzewcu 
w górnym rogu chorągwi widnieje niewyraźna cyfra – być 
może 1. Najprawdopodobniej jest to chorągiew kompanii 
nr 1 regimentu piechoty. Dodajmy, że w Armémuseum znaj-
dują się praktycznie identyczne chorągwie z oznaczeniami 
„2”38 i „4”39. Jest tam również dość zniszczona chorągiew, 
która być może miała oznaczenie „3”40. Dodajmy, że drzew-
ce chorągwi zdobił grot z orłem – ST 28:13.

kozackie zdobyte przez Szwedów w r. 1656”. Plansza 16 przedsta-
wia chorągiew ST 27:214; plansza 18 – ST 20:460b – jest to chorą-
giew Chmielnickiego, opublikowana przez E. Turek i J. Sawczuka. 
Patrz także: Danielsson 1977:. 117–124.

37   Wizerunek tej chorągwi został opublikowany w „Broń i Barwa” 
1935, nr 2: 1.

38   ST 28:11,1 (AM.084026). Chorągiew miała być zdobyta w latach 
1655–1660.

39   ST 28:15 (AM.084028). Chorągiew miała być zdobyta między 
1655 a 1660 r.

40  ST 28:14 (AM.084027). Bez określenia roku zdobycia.

Tabela 1. Wymiary chorągwi kompanii regimentu piechoty (cm)*

Table 1. Dimensions of infantry regiment company banners 
(in cm)

Kompania 1 2 3? 4
Szerokość 205 180 220 205
Wysokość 185 205 262 185
Drzewce 280 254 310 290

* Rozbieżności w wymiarach wynikają w decydującej mierze ze stopnia zacho-
wania zabytków. 

Jeszcze jedna, bardzo zniszczona chorągiew, zdo-
byta w Warszawie, to polska dragonfana ST 27:257 
(AM.083904). Była biała, wycięta w „jaskółczy ogon”. 
W dużym czerwonym kręgu znajdował się pierwotnie 
czerwony krzyż kawalerski z niebieskimi „promieniami” 
(wypełnieniami) pomiędzy ramionami krzyża41.

Ponadto, prawdopodobnie w Warszawie Szwedzi zdo-
byli chorągiew ST 28:6 (AM.084021 – ryc. 4). Została ona 
zidentyfikowana jako chorągiew wojewodzica brzeskiego 
Franciszka Emiliana Kurcza42. Budzi to poważne wątpli-
wości, gdyż druga bardzo podobna chorągiew ST 28:21 
(AM.084034) również przypisywana F.E. Kurczowi została 
zdobyta w latach 1702–1709. 

41  Wymiary chorągwi: 175 x 230 cm, drzewce 230 cm.
42  Syn Stefana Kurcza, h. Radwan (1618–1702), kasztelana brzeskie-

go, od 1672 r. wojewody brzeskiego.

Ryc. 4. Chorągiew wojewodzica brzeskiego 
Franciszka Kurcza. ST 28:6 (AM.084021)
Fig. 4. Colours of voivode’s son Franciszek 
Kurcz. ST 28:6 (AM.084021)
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Ryc. 5. Chorągiew „litewska” zdobyta przez 
Szwedów pod Warszawą w 1656 r. ST 29:139,1 
(AM.084141)
Fig. 5. “Lithuanian” colours taken by Swedes 
at Warszawa in 1656. ST 29:139,1 (AM.084141)

Dotychczas tylko dwie chorągwie określane są przez 
Szwedów jako zdobyte w Krakowie w 1655 r. Chorągiew 
ST 14:69 (AM.081316) – zdobyta została (według Szwe-
dów) 16 lub 26 września 1655 r. Jest to chorągiew pie-
choty biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego43. Druga 
to chorągiew królewska Jana Kazimierza, z której zacho-
wały się tylko oryginalne fragmenty: ST 28:1 i ST 28:2. 
Chorągiew została zrekonstruowana w 1970 r.44 i wystę-
puje obecnie pod numerem AM.084017.

Natomiast pod Będzinem Szwedzi zdobyli trzy chorą-
gwie. Są to chorągwie poszczególnych kompanii gwardii 
pieszej: ST 28:38,1 (AM.084052), 28:39 (AM.084054), 
oraz 28:40 (AM.084055)45. Co ciekawe, w Inwentarzu 
z 1685 r. zostały opisane cztery identyczne chorągwie, 
które po latach zostały zidentyfikowane jako zabytki ST 
28:35, 28:37, 28:38 oraz 28:39.

W 1656 r. pod Warszawą Szwedzi zdobyli cztery chorą-
gwie, a także dwa kotły46. Chorągwie te, zdaniem Szwedów, 
to: ST 5:296,4 (AM.080204), ST 5:309 (AM.080223), ST 
28:6047 (AM.084079) oraz ST 29:139,1 (AM.084141) (ryc. 
5). Dwie pierwsze chorągwie obecnie określane są jako 
duńskie. Trzecią chorągiew możemy wiązać z osobą Jana 
Sobieskiego, przyszłego króla Polski. Widnieje na niej biały 
orzeł z herbem Janina na piersi. Na rewersie widnieje Gryf. 
Czy jest to faktycznie chorągiew zdobyta w czasie bitwy? 

43   Wizerunek chorągwi był publikowany w: Grabowski 2000–2001: tabl. V.
44   Meddelande, t. 32, Sztokholm 1971, s. 126. Wizerunki oryginalnych 

fragmentów były publikowane w: Grabowski 2000–2001: tabl. VI.
45   Z uwagi na stopień zachowania opublikowałem wizerunek chorą-

gwi innej kompanii gwardii pieszej: ST 28:35 (AM.084050) – zob. 
Grabowski 2000–2001: tabl. IV.

46  Kotły to zabytki o numerach ST 54 i ST 115.
47   W zbiorach Armémuseum istnieje drugi wizerunek tej samej cho-

rągwi, oznaczony jako ST 28:61.

A może chodzi o chorągiew Sobieskiego, z jaką występo-
wał jego oddział w czasie, gdy przyszły król służył w armii 
szwedzkiej (od października 1655 do marca 1656 r.)?

Czwarta chorągiew, określona jako Litauisk dragonfa-
na została zdobyta w dniach 18–20 lipca 1656 r. Jest to 
chorągiew biało-żółta wycięta w „jaskółczy ogon”, z du-
żym krzyżem kawalerskim żółto-białym48.

Z wcześniejszymi działaniami zbrojnymi pod Warsza-
wą związane jest świadectwo wojewody smoleńskiego 
Filipa Kazimierza Obuchowicza. W liście do żony opisał on 
utratę własnej chorągwi w dniu 3 maja 1656 r. przez po-
rucznika Stanisława Uniechowskiego49. Niemniej intere-
sujący jest dalszy fragment tego listu: „Chorągiew u księ-
dza brata z Smoleńska [Zachariasz Obuchowicz] była 
zapaśna, tę przybiłem”50. Mamy tu przykład na radzenie 
sobie przez właścicieli chorągwi w trudnych sytuacjach.

Największy zbiór polskich (polsko-saskich) chorągwi 
pochodzi z pierwszych lat XVIII w. Już w 1701 r. nad 
Dźwiną Szwedzi zdobyli 10 chorągwi. Najpierw, 9 lip-
ca w ich ręce dostały się dwa „kornety dragońskie” – 
ST 30:195,3 (AM.084256) i 30:195,4 (AM.084257). Jak 
wiemy, w armii polsko-saskiej dowodzonej przez feld-
marszałka Adama Heinricha von Steinau znajdowały się 
wówczas cztery regimenty kirasjerów, i to najpewniej 
są kornety dwóch spośród nich. Z jednej strony na kor-
necie w wieńcu z liści znajduje się herb Polski z tarczą 
herbową saską na piersi. Na rewersie, w analogicznym 
wieńcu, widnieje Pogoń. Trzecia chorągiew, a właściwie 
tylko drzewce, zostało określone jako Sachsisk kvarters-
fana – ST 12038 (AM.084478). Dla nas najbardziej intere-

48  Wymiary: szerokość 251 cm, wysokość 187 cm, drzewce 230 cm.
49  Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów 2003: 462.
50  Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów 2003 : 465.
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sujący jest czwarty zabytek wówczas zdobyty – drzewce 
polskiej chorągwi jazdy z ozdobnym grotem, na którym 
widnieje herb Drużyna – ST 12007 (AM.084470) (ryc. 6). 
Zastanawia fakt utrzymywania na stronie internetowej 
Armémuseum wiadomości, że drzewce to (zapewne 
z chorągwią) zostało zdobyte pod „Duna 9/7 1701”. 
(wszak już w 1985 r. sami Szwedzi skłaniali się do opi-
nii, że drzewce to został zdobyte pod Kliszowem w roku 
1702)51. W zbiorach sztokholmskich znajdują się jeszcze 
dwie chorągwie z herbem Drużyna. Pierwsza z nich – ST 
26:187 (AM.083828), określona jako Polsk dragonfana 

51   Odelman 1985.

została już opublikowana52. Druga, również z określe-
niem Polsk fana, nosi numer ST 28:47,2 (AM.084065). 
Chorągiew czerwona z ukośnym dużym krzyżem (św. An-
drzeja). Na przecięciu ramion krzyża umieszczony na 
czerwonej tarczy herb Drużyna. Kolejna chorągiew ST 
28:47,1 (AM.084064), niestety częściowo zniszczona, 
prawdopodobnie również miała na środku płata taki 
herb. Zachował się także fragment kolejnej, zapewne 
identycznej chorągwi – ST 28:47,3 (AM.084066). Jednak-
że do naszych czasów dotrwał tylko mały fragment o wy-
miarach 15x45 cm. Trzy ostatnie chorągwie pozbawione 
są grotów drzewców. Jednym z nich jest zapewne prze-
chowywany w Armémuseum pod numerem ST 16000 
(AM.084525). Są to chorągwie poszczególnych kompanii 
regimentu piechoty.

Należy dodać, że nad Dźwiną 19 lipca 1701 r. Szwe-
dzi zdobyli co najmniej pięć chorągwi saskich: ST 
30:182,2 (AM.084231), 30:182,3 (AM.084232), 30:182,4 
(AM.084233), 30:182,5 (AM.084234) oraz 30:183 
(AM.084235).

Tabela 2. Chorągwie kompanii piechoty regimentu saskie-
go (cm)*

Table 2. Saxon infantry regiment banners (in cm)

Chorągiew 30:182,2 30:182,3 30:182,4 30:182,5 30:183
Szerokość 290 170 305 210 280
Wysokość 232,4 244 245 235 245
Drzewce 287,4 292 370 270 280

* Różnice w wymiarach poszczególnych chorągwi wynikają ze stopnia ich znisz-
czenia (zachowania).

Znaczniej więcej – bo aż 32 chorągwie mieli Szwedzi 
zdobyć w tym samym 1701 r. w Kurlandii. Niestety, aż 31 
z nich zostało określone jako Polsk (kursachsisk) fana lecz 
faktycznie są to chorągwie armii saskiej53. Jedyna cho-
rągiew – ST 28:27 (AM.084040) – określona jako Polsk 
fana, niebieska z dużym czerwonym krzyżem kawaler-
skim, jest obecnie zniszczona w 50% (ryc. 7). Ponad krzy-
żem znajduje się napis: QVIS CONTRA NOS [któż prze-
ciwko nam]54. Zachowane są tylko dwa ramiona krzyża. 

52  Grabowski 2000–2001: tablica III.
53   Z obowiązku zamieszczam ten przydługi wykaz: ST 30:162,1 

(AM.084170), 30:162,2 (AM.084171), 30:162,3 (AM.084172), 
30:162,4 (AM.084173), 30:162,5 (AM.084174), 30:162,6 (AM.084175), 
30:162,7 (AM.084176), 30:162,8 (AM.084177), 30:162,9 (AM.084178), 
30:162,10 (AM.084179), 30:162,11 (AM.084180), 30:162,12 
(AM.084181), 30:162,13 (AM.084182), 30:162,14 (AM.084183), 30:163 
(AM.084184), 30:164 (AM.084185), 30:179,1 (AM.084222), 30:179,2 
(AM.084223), 30:180,1 (AM.084224), 30:180,2 (AM.084225), 30:180,3 
(AM.084226), 30:180,4 (AM.084227), 30:180,5 (AM.084228), 30:181 
(AM.084229), 30:182,1 (AM.084230), 30:184,1 (AM.084236), 30:184,2 
(AM.084237), 30:184,3 (AM.084238), 30:184,4 (AM.084239), 
30:184,5 (AM.084240) oraz 30:184,6 (AM.084241).

54   Wydaje się, że jedną z bardziej potrzebnych pomocy naukowych, 
jakie mogłyby pomóc w identyfikacji chorągwi zgromadzonych 
w Armémuseum, jest baza inskrypcji (napisów) widniejących na 
chorągwiach.

Ryc. 6. Grot z herbem Drużyna. ST 12007 (AM.084470)
Fig. 6. Finial with Drużyna coat of arms. ST 12007 
(AM.084470)
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Na lewym ramieniu krzyża widnieje postać świętego. Na 
górnym ramieniu – wizerunek pięciu aniołów.

W roku następnym, 1702, w bitwie pod Kliszowem w ręce 
Szwedów miało dostać się aż 31 chorągwi. W inwentarzu 
jednak aż 18 chorągwi figuruje z przypuszczeniem (mojligen), 
że zostały zdobyte pod Kliszowem. Oznacza to, że Szwedzi są 
pewni pochodzenia z bitwy kliszowskiej jedynie 13 chorągwi. 
Biorąc pod uwagę cały zespół „kliszowski”: 18 określono jako 
Polsk (kursachsisk) fana, trzy jako Polsk-lituaisk (kursachsisk) 
fana, trzy jako Polsk dragonfana, trzy jako Sachsisk dragon-
fana, oraz cztery jako Polsk (sachsisk) dragonfana. 

Z sześciu chorągwi dragońskich niestety tylko połowa za-
chowała się do naszych czasów względnie dobrze. Możemy 
stwierdzić, że są to chorągwie podobne do siebie – różni 
je jedynie kolor materii. Wszystkie noszą wizerunek herbu 
Rzeczpospolitej – Biały Orzeł z insygniami królewskimi w ła-
pach, na piersi Orła znajduje się herb Wettynów podtrzymy-
wany złotą opaską, całość otoczona jest liśćmi – na awersie. 
Na rewersie, w podobnym otoczeniu z liści, widnieje Pogoń.

Z pozostałych chorągwi zdobytych pod Kliszowem 
dziewięć należy do modelu 1700. Charakteryzują się one 
wizerunkiem na awersie herbu Rzeczpospolitej – na czte-
rech polach naprzemiennie Orzeł i Pogoń, na to nałożony 
jest herb Wettynów; całość jest ukoronowana.

Pozostałe 12 chorągwi należy do modelu 1701 chorą-
gwi piechoty saskiej. Generalna różnica w stosunku do 
modelu 1700 polega na zastąpieniu wizerunku złożonego 
herbu Rzeczpospolitej – Orłem Białym z herbem Wetty-
nów na piersiach. Na rewersie umieszczona jest Pogoń.

Mały, ale ciekawy zestaw chorągwi pochodzi ze star-
cia pod Janiszkami 2 lutego 1703 r. Obejmuje on jedną 
chorągiew określoną jako Polsk dragonfana, oraz dwie 
określone jako Litauisk dragonfana. Polska chorągiew 
dragońska (ST 29:137 [AM.084139]) jest niebieska, wy-
cięta w „jaskółczy ogon”, z wizerunkiem dużego białego 
krzyża55. Pierwsza z litewskich chorągwi dragońskich (ST 

55   Wymiary: szerokość – 110 cm, wysokość – 83 cm, drzewce – 
176 cm. Podobno znak chorągwi pancernej Mikołaja Ogińskiego.

Ryc. 7. Chorągiew polska zdobyta przez 
Szwedów w Kurlandii w 1701 r. ST 28:27 
(AM.084040)
Fig. 7. Polish colours taken by Swedes in Co-
urland in 1701. ST 28:27 (AM.084040)

Tabela 3. Zestawienie wymiarów uszkodzonych chorągwi (cm)
Table 3. List of damaged banners and their dimensions (in cm)

„polskie” „saskie” „polskie” („saskie”)
ST 30: 188 189 193 191 192,1 192,2 194,2 194,3 195,1 195,2

Kolor biały / 
żółty

biały / 
żółty niebieski czerwony niebieski niebieski niebieski niebieski biały / 

żółty
biały / 
żółty

Szerokość 110 75 95 57 170 151 6 2 170 170
Wysokość 100 70 110 102 102 159 104 65 98 100
Drzewce 273 240 248 260 258 233 195 253 310
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29:139,2 [AM.084142]) jest dwukolorowa – czerwono-
-żółta – z dużym krzyżem kawalerski, również dwukolo-
rowy (kolory odwrócone)56. Z drugiej chorągwi litewskiej 
zachowało się tylko drzewce (ST 29:140 [AM.084143]).

Zajęcie Torunia w 1703 r. było związane z pojawie-
niem się w zbiorach szwedzkich ośmiu chorągwi. Z tego 
pięć chorągwi reprezentuje znany nam już model 1701 
chorągwi piechoty saskiej: ST 30:169,1 (AM.084200), 
30:169,2 (AM.084201), 30:169,3 (AM.084202), 30:169,4 
(AM.084203) oraz 30:171,3 (AM.084208). Cztery z nich 
zostały określone jako Polsk (kursachsisk) fana, a tylko 
ostatnia – jako polsk-lituaiska infanterifana.

Tabela 6. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych 
przez Szwedów w Toruniu w 1703 r. (cm)
Table 6. Banners captured by Swedes in Toruń in 1703, 
listed with their dimensions (in cm) 

ST 30: 169,1 169,2 169,3 169,4 171,3
Kolor żółty brązowy brązowy brązowy zielony

Szerokość 334 330 330 320 340
Wysokość 272 265 280 270 285
Drzewce 354 290 310 290 315,2

O wiele bardziej intersujące są trzy pozostałe chorą-
gwie. Pierwsza z nich, ST 30:178 (AM.084221) – Polsk 
(kursachsisk) fana – ozdobiona jest wizerunkiem czar-
nego orła z ręką uzbrojoną, z nałożonym na piersiach 
czarnego orła herbem Wettynów, oraz napisem: SVB 
HIS ALIS (ryc. 8). Jest to najprawdopodobniej chorągiew 
województwa chełmińskiego, uwidoczniona na rysunku 
sekretarza miasta Torunia J. Baumgartena, przedstawiają-
cym popis województwa pod Kowalewem dnia 10 stycz-
nia 1697 r.57 Druga chorągiew – ST 28:69 (AM.084087), 

56   Wymiary: szerokość – 165 cm, wysokość – 188 cm, drzewce – 255 
cm. Chorągiew zniszczona, zachowane około 2/3 pierwotnego 
kształtu chorągwi.

57   Kuczyński 1993: 187–188 – określona jako Labarum novum 
Districtus Culmensis.

określona jako Polsk ryttarfana – to zapewne jedna 
z chorągwi „milicji” Torunia. Chorągiew jest częściowo 
zniszczona, z wizerunkiem herbu Torunia oraz nieczytel-
nym napisem. W Arememuseum znajduje się wizerunek 
bardzo podobnej chorągwi – ST 28:68 (AM.084086), 
również z herbem Torunia, nad którym umieszczono wi-
zerunek białego orła z herbem Wettynów na piersi oraz 
napisem tylko częściowo zachowanym: ENDIT ETARCET. 
Ta chorągiew, według Szwedów, zdobyta prawdopodob-
nie 3 października 1703 r., określona jest także jako Polsk 
ryttarfana. Trzecia z chorągwi – ST 13010 (AM.084481) 
– została określona przez Szwedów jako polska lub saska 
fotfolksfana.

Tabela 7. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych przez 
Szwedów w Toruniu w 1703 r. (cm)
Table 7. Banners captured by Swedes in Toruń in 1703, 
listed with their dimensions (in cm)

30:178 28:68 28:69 13010
Szerokość 211 206 190 181
Wysokość 180 195 190 189
Drzewce 230 326 267 221

W bitwie pod Jakobstadt (dzis. Jēkabpils na Łotwie) 
5 sierpnia 1704 r. Szwedzi zdobyli co najmniej trzy cho-
rągwie58 związane z Polską. Najważniejszy jest obiekt 
określony jako Polsk (litauiskt) standar – ST 30:187 
(AM.084244) (ryc. 9). Jest to sztandar hetmana Michała 
Serwacego Wiśniowieckiego. Przedstawia on herb czte-
ropolowy Rzeczpospolitej z nałożonym herbem Wet-
tynów, całość otoczona jest wicią roślinną. W rogach 
rozmieszczone inicjały FARP – Fridericus Augustus Rex 
Poloniae. Takich szczegółów nie możemy przedstawić 
w odniesieniu do kolejnego zabytku. Jest nim chorą-
giew określona jako Litauiskt ryttarstandar – ST A 20 

58   Według literatury Szwedzi pod Jakobstad zdobyli łącznie 
13 chorągwi piechoty, siedem sztandarów oraz „haftowany 
niebieski aksamit”. Ten ostatni obiekt to sztandar ST 30:187.

Tabela 4. Zestawienie wymiarów chorągwi modelu 1700 (cm)
Table 4. List of banner dimensions for the 1700 model (in cm)

ST 30: 166,5 166,6 166,7 167,1 167,2 168,1 168,2 168,3 168,4
Szerokość 332 330 330 327 340 310 265 320 338
Wysokość 272 265 280 273 273 260 295 250 281
Drzewce 346 320 290 340 323 250 306 345 325

Tabela 5. Zestawienie wymiarów chorągwi modelu 1701 (cm)
Table 5. List of banner dimensions for the 1701 model (in cm)

ST 30: 170,1 170,2 171,1 171,2 171,4 172 173,1 173,2 173,3 175,1 175,2 175,3
Kolor niebieski niebieski zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony

Szerokość 323 320 344 200 330 350 338 335 339 275 306 330
Wysokość 275 267 277 220 385 280 267 270 271 315 280 280
Drzewce 333 298 345 260 330 330 355 311 345 353 325 355
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(AM.084276). Tylko bardzo niewyraźnie zachował się 
zarys zdobień (herbu?) na białym (żółtym?) płacie cho-
rągwi. W oparciu o dotychczas dostępne fotografie nie 
jesteśmy w stanie odtworzyć pierwotnego ich wyglą-
du. Kolejny obiekt pochodzący z tej bitwy, to drzewce 
infanterifana – ST 10525 (AM.136622) – zabytek dla 
nas interesujący ze względu na zachowane zdobienia, 
wśród których widnieją m.in. pióra. W zbiorach Ar-
mémuseum znajduje się jeszcze jeden zabytek zwią-
zany ze starciem pod Jakobstadt (opisany błędnie jako 
pochodzący z bitwy pod Jakobsdal). Jest to również tyl-
ko drzewce od infanterifana – ST 10527 (AM.136439). 
Według starego zapisu drzewce pochodzi od rosyjskiej 
chorągwi. Drzewce wykonane jest z drzewa iglastego, 
wydrążone, ze zdobieniami malowanymi kolorami czar-
nym i złotym.

Tabela 8. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych 
przez Szwedów pod Jakobstadt w 1704 r. (cm)
Table 8. Banners captured by Swedes at Jakobstadt in 
1704, listed with their dimensions (in cm)  

ST 30:187 A 20 ST 10525 ST 10527
Szerokość 59 61
Wysokość 62,5 62
Drzewce 319 297 364 203

W zbiorach sztokholmskich znajduje się również co 
najmniej 13 chorągwi z herbem Wiśniowieckich oraz 
datami 1702 (6 chorągwi) lub 1704 (również 6 chorą-
gwi)59.

59   Grabowski 2000–2001: 22. Co najmniej 13, gdyż dwie następne 
chorągwie zachowały się tylko w bardzo małych fragmentach, co 
uniemożliwia identyfikację.

Tabela 9. Chorągwie Wiśniowieckiego z 1702 r. (cm)
Table 9. Wiśniowiecki’s banners from 1702 (in cm)

ST 22: 195,1 195,2 195,3 195,4 195,5 195,6 195,7
Kolor biały biały biały biały biały biały

Szerokość 176 195 175 75 155
Wysokość 160 160 175 166 162 155 163
Drzewce 330 270 260 236 273 335 335

Tabela 10. Chorągwie Wiśniowieckiego z 1704 r. (cm)
Table 10. Wiśniowiecki’s banners from 1704 (in cm)

ST 22: 196,1 196,2 197,1 197,2 197,3 198*

Kolor biały biały biały biały biały czarny
Szerokość 144 200 200 85 200
Wysokość 186 186 200 185 186
Drzewce 352 318 340 258 317

* Wymiary tej chorągwi nie są znane.

Ostatni większy zbiór chorągwi ma związek z bitwą 
pod Wschową (Fraustadt) dnia 13 lutego 1706 r. Są to 
zapewne chorągwie saskie. Dwie chorągwie zostały 
określone jako Kursachsisk fotfolksfana – ST 14:96 b,1 
(AM.081353) oraz ST 14:96 b,2 (AM.081354). Obie są 
bardzo zniszczone. Istotny jest fakt niezachowania się 
herbów umieszczonych w centralnej części żółtych płatów 
chorągwi. Kolejna chorągiew – ST 14:96c (AM.081355) 
została określona jako Sachsisk fotfolksfan – chociaż na 
podstawie zachowanych fragmentów możemy wyrazić 
przypuszczenie, że była ona analogiczna do dwóch po-
przednich. Następna chorągiew, również występująca 
pod określeniem Sachsisk fotfolksfana, jest bardzo znisz-
czona. I wreszcie kolejny obiekt z tej grupy, to drzewce ST 
14:96 f,1 (AM.081357), pochodzące od Sachsisk fotfolks-

Ryc. 8. Chorągiew województwa chełmiń-
skiego. ST 30:178 (AM.084221)
Fig. 8. Chełmno Province (voivodeship) flag. 
ST 30:178 (AM.084221)
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fana. Kolejna chorągiew, unikatowa w swoim wizerunku 
– ST 28:54 (AM.084072) – określona została jako Polsk-
-sachsisk fana. Przedstawia ukoronowanego białego orła 
z umieszczonym powyżej napisem: Gott mit uns60.

Tabela 11. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych 
przez Szwedów pod Wschową w 1706 r. (cm)
Table 11. Banners captured by Swedes at Wschowa in 
1706, listed with their dimensions. (in cm)  

14:96b,1 14:96b,2 14:96c 14:96e 14:96f,1 28:54
Szerokość 248 140 258 190 187
Wysokość 202 200 200 205 210
Drzewce 260 200 276 320 280 250

Następne trzy chorągwie, określone jako Polsk (kur-
sachsisk) fana, należą do znanego nam już modelu 
1701 – ST 30:174 (AM.084214), 30:176 (AM.084218) 
oraz 30:177,1 (AM.084219). Czwarty zabytek – ST 
30:177,2 (AM.084220) – to drzewce od chorągwi. Po-
zostałe dwie chorągwie, należące do grupy zdobyczy 
„wschowskich”, to chorągwie charakteryzujące się indy-
widualnymi zdobieniami. Na pierwszej z nich – ST 30:185 
(AM.084242) widnieje wąż owinięty wokół miecza, oraz 
inskrypcja: HIS DUBICUS. Na drugiej chorągwi – ST 
30:186 (AM.084243) – widnieje wizerunek słońca, oraz 
inskrypcja: L OCCASU ORIOR. Obie chorągwie zostały 
rozpoznane przez Szwedów jako Polsk (kursachsisk) fana.

Tabela 12. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych 
przez Szwedów pod Wschową w 1706 r. (cm)
Table 12. Banners captured by Swedes at Wschowa in 
1706, listed with their dimensions. (in cm)  

ST 30: 174 176 177,1 177,2 185 186
Szerokość 330 360 220 250 260
Wysokość 280 260 220 200 195 210
Drzewce 315 330 340 235 295 250

W „Broni i Barwie” z 1939 r. Zbigniew Bocheński opubli-
kował artykuł o „złotych piórach” na kopiach husarskich61. 
Skupił się zwłaszcza na znaku hetmańskim z Muzeum Na-
rodowego w Krakowie. Asumptem do tego był rachunek 
z 1739 r. kopijnika lwowskiego Jakuba Antoniewicza dla 
ks. Michała Radziwiłła, wojewody trockiego i hetmana 
polnego litewskiego, na wykonanie 300 kopii husarskich 
„malowanych karmazynowo z czarnym z złotemi piórami”. 

W Sztokholmie znajduje się co najmniej 14 drzewców 
ozdobionych malowanymi piórami. Jeden z zachowanych 
drzewców – ST 10520 (AM.084457) – do złudzenia przy-
pomina krakowski znak hetmański (MNK V-77). Niestety, 
zdjęcie opublikowane w internecie nie pozwala wypowie-
dzieć się na temat ewentualnych zdobień drzewca „pió-

60   Wizerunek tej chorągwi został opublikowany w: Grabowski 
2000–2001: tabl. VIII.

61  Bocheński 1939: 71–75.

rami”. Ten „sztokholmski” znak hetmański (?) opisany 
został jako Fanstång. Ӧsteuropeisk fana. Z informacji po-
chodzącej ze starych adnotacji wynika, że zabytek został 
zdobyty w 1704 r. Jednakże z uwagi na wysokość drzewca 
musimy stwierdzić, że mamy raczej tu do czynienia z ko-
pią husarską, a nie znakiem hetmańskim.

Specyficzne pióra znajdują się na innym zabytku 
z Armémuseum, określonym jako Flaggstång – ST 10039 
(AM.136153). Tu mamy do czynienia z inną formą gałki, 
jest ona spłaszczona. Samo drzewce jest zapewne obcięte.

Odmienna również gałka znajduje się na drzewcu zna-
ku hetmańskiego znajdującego się w Armémuseum – ST 
29:160 (AM.084162). Przez Szwedów obiekt ten określa-
ny jest jako „polski buńczuk”. Znak został zdobyty w oko-
licach Poznania 19 września 1704 r. Jego historia została 
opisana już w XIX wieku62.

Tylko jeden (ST 28:73b [AM.084091]) z tych artefak-
tów został zaklasyfikowany jako „polska chorągiew”, 
z bliższym rozpoznaniem fotfolksfana – czyli chorągiew 
piechoty. Miała należeć do Szolc-Wolfowicza i została 
zdobyta 27 sierpnia 1704 r. Niestety, sama chorągiew 
zachowała się w stanie mocno zniszczonym. Natomiast 
wizerunek pióra na drzewcu, jaki możemy oglądać na 
stronie Armémuseum, jest częściowo niewidoczny (prze-
słonięty tkaniną). Jeżeli chodzi o miejsce zdobycia chorą-
gwi, to zarówno data wydarzenia, jak osoba posiadacza 
chorągwi – Szolc-Wolfowicza – wskazuje na Lwów. Rodzi-
na Szolc-Wolfowiczów była zasłużoną rodziną lwowską, 
najbardziej znanym był chyba malarz Józef Szolc-Wolfo-
wicz. Z osobą Szolc-Wolfowicza związane są również dwie 
inne chorągwie znajdujące się w zbiorach Armémuseum: 
ST 28:71 (AM.084089) oraz 28:72. Obie określone są jako 
Polsk fotfolksfana. Można przypuszczać, że druga z nich 
to jedynie znak rodzinny.

Tabela 13. Zestawienie wymiarów chorągwi Szolc-Wolfo-
wicza (cm)
Table 13. List of Szolc-Wolfowicz banners with their dimen-
sions (in cm)

ST 28:71 ST 28:73b
Wysokość drzewca [cm] 260+ 182+

Wysokość płatu chorągwi 340 240
Szerokość płata chorągwi 410 172+

Wymiary podane w tabelach należy traktować jako 
orientacyjne. Większość drzewców pozbawiona jest 
zwieńczeń (grotów) oraz okuć dolnych. Liczby podane ze 
znakiem + dotyczą drzewców uszkodzonych (ułamanych).

Sześć drzewców zostało rozpoznanych jako Fanstång 
för infanterifana. Dwa z nich zostały określone bardziej 
precyzyjnie jako osteuropeisk – ST 27:309b (AM.084007) 
oraz ST 27:312b (AM.084015). Kolejne drzewce (ST 10525 
[AM.136622]) zostało zdobyte pod Jakobstadt w 1704 r. Pozo-
stałe drzewce z tej grupy, to: MV 67 (AM.136982), ST 10532 

62  Jarochowski 1879: 50–82; zob. Korzon 1935: 26.



36 ArchAeologicA Hereditas • 9

Waldemar Grabowski 

„Złote pióra” na 

drzewcach

Waldemar 

Grabowski
Tablica 1. Znak hetmański
Plate 1. Hetman’s sign
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Kopie husarskie

• ST 10520 • ST 10039

Tablica 2. Kopie husarskie: ST 10520 (AM.084457a; AM.084457b); ST 10039 (AM.136153a; AM.136153b)
Table 2. Hussar’s lances

Drzewce chorągwi piechoty

ST 28:73b ST 27:309b ST 27:312b ST 10525

Tablica 3. Drzewce chorągwi piechoty: ST 28:73b (AM.084091-2); ST 27:309b (AM.084997b); ST 27:312b (AM.084015); ST 
10525 (AM.136622-1)
Plate 3. Staves infantry colours
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Drzewce chorągwi piechoty

MV 67 ST 10532 ST 10526

Tablica 4. Drzewce chorągwi piechoty: MV 67 (AM.136982-4); ST 10532 (AM.136364b); ST 10526 (AM.136397a)
Plate 4. Staves infantry colours

„Wschodnioeuropejskie” chorągwie dragonów

ST 26:181 ST 26:157,2

Tablica 5. „Wschodnioeuropejskie” chorągwie dragonów: ST 26:181 (AM.083821); ST 26:157,2 (AM.083789d)
Plate 5. ‘Eastern European’ dragoon guidons
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Drzewce „wschodnioeuropejskich” chorągwi

ST 10509 ST 10519 ST 17:127 pf 2:31

Tablica 6. Drzewce „wschodnioeuropejskich” chorągwi: ST 10509 (AM.084455c); ST 10519 (AM.084456b); ST 17:127 
(AM.081685b); pf 2:31 (AM.091713a)
Plate 6. Staves ‘Eastern European’ colours

(AM.136364) oraz ST 10526 (AM.136397). W opisie pierwsze-
go stwierdzono: Dekoration av drakar och fjädrar i guld och 
svart (Dekoracja ze smokami i piórami złotymi i czarnymi). 
Drugie drzewce (ST 10532) opisano następująco: Stången 
bemålad i rött och grönt med motiv av fjädrar (?) i guld 
(Drzewce malowane czerwono-zielone z motywem złotych 
piór). Opisu dekoracji trzeciego drzewca nie zamieszczono na 
stronie internetowej Armémuseum. Musimy jednak stwier-
dzić, że na zdjęciu drzewca widnieją co najmniej dwa pióra.

Tabela 14. Zestawienie wymiarów drzewców chorągwi 
piechoty (cm)
Table 14. List of infantry banner staff sizes (in cm)

Drzewce ST 
27:309b

ST 
27:312b

ST 
10525 MV 67 ST 

10532
ST 

10526
Wysokość 253 210 364 90+ 232 246

Dwa drzewce zostały oznaczone w inwentarzu mu-
zealnym, jako Fanstång. Ősteuropeisk dragonfana – ST 
26:181 (AM.083821) oraz ST 26:157,2 (AM.083789). 
Z pierwszego zabytku do naszych czasów dotrwało tylko 
drzewce. Na szczęście dysponujemy wcześniejszym wi-
zerunkiem samej chorągwi. Niestety, z jedynego zdjęcia 
zamieszczonego w internecie możemy tylko snuć przy-
puszczenia, co do wstępowania piór na drzewcu. Druga 

chorągiew dragonów szczęśliwie dotrwała do naszych 
czasów. Na niebieskim (obecnie zielonkawym) płacie 
chorągwi widnieje duży biały krzyż kawalerski, a poniżej 
umieszczono sentencję In hoc signo vinces.

Tabela 15. Zestawienie wymiarów drzewców chorągwi 
dragonów – kornetów (cm)
Table 15. List of dragoon-cornet banner staff sizes (in cm)

Drzewce ST 26:157,2 ST 26:181
Wysokość 280 224

Wysokość płata chorągwi 182
Szerokość płata chorągwi 187

Dwa drzewce – zdaniem Szwedów – mają pochodzić 
od „wschodnioeuropejskich chorągwi”. Pierwsze z nich – 
ST 10509 (AM.084455) – zostało zdobyte w 1704 r. Dru-
gie – ST 10519 (AM.084456) – również zostało zdobyte 
w tym samym roku. Jest ono zdecydowanie bardziej zdo-
bione, choć obecności piór możemy się tylko domyślać. 
W opisie obu zapisano: Endast vackert bemålad stång 
är bevarad (Tylko częściowo zachowane piękne malo-
wanie).

Dwa kolejne drzewce obecnie funkcjonują bez bliższe-
go określenia. Są to ST 17:127 (AM.081685) oraz pf 2:31 
(AM.091713). Brak jest w ich przypadku opisu zdobień.
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Ryc. 9. Sztandar hetmana Michała Serwace-
go Wiśniowieckiego. ST 30:187 (AM.084244)
Fig. 9. Standard of hetman Michał Serwacy 
Wiśniowiecki. ST 30:187 (AM.084244)

Ryc. 10. Kornet dragonów. ST 27:292 
(AM.083940)
Fig. 10. Dragoon guidon. ST 27:292 
(AM.083940)

Tabela 16. Zestawienie wymiarów drzewców chorągwi 
„wschodnioeuropejskich” (cm)
Table 16. List of “Eastern European” banner staff sizes (in cm)

Drzewce ST 10509 ST 10519 ST 17:127 pf 2:31 
Wysokość 237 242 325 221
Wysokość  

płata chorągwi 155

Analiza wyobrażeń piór umieszczonych na drzewcach 
prowadzi do stwierdzenia, że praktycznie każdy wizerunek 
pióra jest inny (indywidualny). Jest to zrozumiałe, biorąc 
pod uwagę zarówno różny czas powstania drzewców, jak 
i zapewne różnych wykonawców (kopijników, malarzy, itd.).

Znawca spraw wojskowych – Marek Wagner – przed 
kilku laty zadał pytanie, jak wyglądały chorągwie drago-
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Ryc. 11. Proporzec od kopii husarskiej. ST 27:283 (AM.083940)
Fig. 11. Husarss pennon. ST 27:283 (AM.083940)

Ryc. 12. Chorągiew pancerna Józefa Minisz-
cha. ST 29:85 (AM.084101)
Fig. 12. Colours of Józef Mniszech’s armo-
ured cavalry. ST 29:85 (AM.084101)

nów w czasach króla Jana III Sobieskiego63. Niewątpliwie 
na podstawie zbioru szwedzkiego można pokusić się 
o opisanie takich chorągwi. W Armémuseum znajduje 
się obecnie 56 zabytków określanych Polsk dragonfana. 
Jeszcze więcej (106 zabytków) określane jest jako Osteu-
ropeisk dragonfana. Nie wchodząc obecnie w szczegóły 

63  Wagner 2014: 123.

tego fascynującego zagadnienia, chciałbym zwrócić uwa-
gę na występowanie w zbiorach sztokholmskich obiektu 
łudząco podobnego do kornetu dragonów widniejącego 
na obrazie z 1660 r.64 Ten kornet dragonów nosi numer 
inwentarzowy ST 27:292 (AM.083950) i został rozpoznany 
przez Szwedów jako Osteuropeisk lansfana (ryc. 10). Jest 

64  Wagner 2014: 139.
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to dwubarwna biało-niebieska chorągiew wycięta w „ja-
skółczy ogon”. Na środku znajduje się dwubarwny (niebie-
sko-biały) krzyż kawalerski. Wymiary zabytku przemawiają 
za tym, że jest to bardziej proporzec umieszczony na lancy 
lub kopii, niż kornet oddziału dragonów. Wysokość pła-
ta proporca wynosi 41 cm, a jego długość (szerokość) – 
69 cm. Wysokość drzewca (lancy?) wynosi 303 cm.

Od wielu lat toczy się dyskusja nad tym, jak wyglądały 
proporce przymocowane do kopii husarskich Jako przyczy-
nek do tej dyskusji potraktujmy prezentację zabytku znaj-
dującego się w Armémuseum pod numerem inwentarza 
ST 27:283 (AM.083940 – ryc. 11). Tuż przy drzewcu widzi-
my biało-czerwoną szachownicę, od której odchodzą dwa 
(biały i czerwony) ogony zwężające się. Bardzo podobne 
proporce husarskie widnieją na kilku zabytkach ikonogra-
ficznych. Jednym z nich jest obraz Bitwa pod Chocimiem 
z końca XVII w., autorstwa Andrzeja Stecha i Ferdinanda 
van Kessela, znajdujący się w Lwowskiej Galerii Sztuki. In-
teresujący nas proporzec ma wysokość tylko 30 cm, nato-
miast długość (szerokość) 200 cm. Wysokość drzewca wy-
nosi obecnie 230 cm, choć należy przyjąć, że zostało ono 
skrócone. Nie możemy w chwili obecnej powiedzieć wię-
cej na temat zdobienia drzewca (kopii). Dodajmy też, że 
Szwedzi identyfikują ten zabytek jako Osteuropeisk vimpel.

Natomiast sąsiednia chorągiew ST 27:282 (AM.083939) 
została zidentyfikowana przez pracowników Armémuseum 
jako obiekt występujący w inwentarzu z 1685 r., gdzie został 
zakwalifikowany do grupy polskich Dragoun Estandarer. 
Przy drzewcu znajduje się tutaj rozbudowana, podwójna 
szachownica biało-granatowa (niebieska?) oraz odchodzące 
od niej cztery pasy materii, na przemian białej i granatowej. 
Obiekt jest obecnie mocno zniszczony. Był on o wiele lepiej 
zachowany w trakcie sporządzania wizerunku, najpewniej 
w końcu XVII w. Chorągiew ta wymiary: wysokość materia-

łu 100 cm, długość (szerokość) 135 cm. Drzewce, zapewne 
ułamane, pozbawione grotu, mierzy obecnie 200 cm.

Dalsze badania nad zbiorami Armémuseum niewąt-
pliwie pozwolą opracować typologię polskich kornetów 
dragońskich. Można żywić nadzieję, że będzie możliwe 
ustalenie pochodzenia znacznej liczby chorągwi. W trak-
cie badań należy zwracać uwagę zarówno na wizerunek 
samych chorągwi, jak też należy przywiązywać dużą uwa-
gę do badań drzewców. Sposób ich zdobienia, a także ich 
groty, mogą nam pomóc w dalszych ustaleniach. W kolek-
cji sztokholmskiej znajduje się bowiem kilka grotów z wi-
zerunkiem jednogłowego orła, np.: ST 26:172b, ST 28:13.

Zachowało się również w zbiorach Armémuseum kilka 
grotów ozdobionych wizerunkami herbów rodowych65 – 
ST 29:88 – Vorbek Lettaw66, ST 29:68,2 (AM.084103) – 
Pogoń. Wspomnijmy też o zabytku opatrzonym inicjała-
mi „IM” – ST 28:44 (AM.084060). Został on rozpoznany 
jako grot drzewca chorągwi Józefa Wandalina Mniszcha 
(1670–1747), w początkach XVIII w. generała artylerii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosty sanockiego. 
W zbiorach Armémuseum znajdujemy osiem bardzo po-
dobnych chorągwi, przypisywanych właśnie oddziałom 
Józefa Mniszcha67.

W dalszych badaniach należałoby się również zająć 
grotami chorągwi już rozpoznanych jako polskie i poszuki-
wać ich w zbiorze chorągwi o  nieustalonej proweniencji. 

65   Wcześniej już zwracałem uwagę na groty drzewców z herbem 
Drużyna.

66   Wizerunek tego grotu został opublikowany w: Grabowski 2000–
2001: tabl. VIII.

67   Są to: ST 28:43 (AM.084056), 28:44,1 (AM.084057), 28:44,2 
(AM.084058), 28:44,3 (AM.084059), 28:44,4 (AM.084060), 28:44,5 
(AM.084061), 28:45 (AM.084062) oraz 29:85 (AM.084101)  (ryc. 12). Ta 
ostatnia ma być znakiem chorągwi pancernej, pozostałe zaś – piechoty.
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Waldemar Grabowski 

Polish flags and banners in the Armémuseum in Stockholm

Summary

The wars between Sweden and Polish-Lithuanian Common-
wealth, from sixteenth and eighteenth century, are source of 
the largest collection of Polish flags and banners in Stockholm. 
The collection of war trophies in the Armémuseum has more 
than 4000 items, 10% of which are Polish historical objects. In 
1685, the inventory had already featured 152 such objects, in-
cluding 13 banners, 25 dragoon cornets, 108 infantry banners, 
and 6 pennants.

After the Great Northern War of the early eighteenth cen-
tury, these numbers increased significantly, largely due to tro-
phies from battles with the Polish-Saxon troops. Currently, 246 
flags and banners are of Polish origin. Moreover, the Armému-

seum holds 62 “Lithuanian” flags, a number of “Ukrainian” flags 
and as many as 193 objects defined as “Eastern European.”

Although many of the first items in the current collection of 
trophies date back to the year 1611,  there are a few objects 
from the sixteenth century. Repeated battles followed in the 
seventeenth century, which greatly enriched the collection in 
Stockholm. Later on, the collection expanded with numerous 
banners and flags gathered in the years 1701–1706. As a result, 
the Armémuseum is the only place where one can see such 
an amount and variety of historical vexillogical objects. Here, 
we can find flags of  kings such as Sigismund III, John Casimir, 
Władysław IV; as well as foot-guard flags from different peri-
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ods. Thus, we can trace changes in imagery used on banners 
through the time.

Imagery used on emblems of individual groups of troops 
(banners, companies, regiments, and units), both of Polish 
and foreign “enlistments” is extensive, although not thor-
oughly explored thus far. A very small percentage of objects 
held in the Armémuseum has been linked to a particular Pol-
ish military unit. Of those few classified, we can mention the 
following banners of  Franciszek Kurcz, artillery general Jo-

seph Mniszch, hetman Krzysztof Radziwiłł and hetman Michał 
Wiśniowiecki.

Apart from the banner imagery, another  interesting topic 
concerns decoration of banners’ spears which were decorated 
both on the shaft and bolthead. The collection includes bolt-
heads with coat of arms (Fellowship, Lettaw), as well as the 
state ones (Eagle, Pahonia?).

Translated by Waldemar Grabowski
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