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HHistoria orła jako elementu 
biżuterii patriotycznej jest 
o wiele słabiej udokumen
towana od historii godła 

wojskowego. Stanowi całkowicie sa
modzielny nurt, ewoluujący z biegiem 
czasu, niekiedy splatający się z dzie
jami orłów wojskowych, niekiedy zaś 
– zazwyczaj pod ich nieobecność – ist
niejący niezależnie.

Biżuteryjne orły
Narodziny idei biżuterii patriotycznej 
przypadają na koniec XVIII i początek 
XIX stulecia, kiedy to społeczeństwo, 
uświadomiwszy sobie utratę niepodle
głości, kultywowało pamięć bohaterów 
Insurekcji Kościuszkowskiej i epoki na
poleońskiej. W okresie tym orzeł pol

ski, jakkolwiek obecny w wielu kom
pozycjach, nie bywał jeszcze elementem 
samodzielnym. Biżuteria patriotyczna 
w postaci orłów pojawiła się dopiero 
w okresie żałoby narodowej 1861 roku, 
na fali największego jak dotąd rozkwi
tu symboliki narodowej. Noszenie jej 
zostało natychmiast zdelegalizowane 
przez władze, nie tylko zresztą w Kró
lestwie Polskim, ale i w Galicji, gdzie 
od kwietnia 1861 roku zakazane było 
„noszenie kokard żałobnych – polskich 
orłów – trójkolorowych wstążeczek do 

zegarków”. O ile jednak w Królestwie 
antypolskie nastawienie władz było 
trwałe i rzeczywiste, o tyle w Galicji 
pozostawało raczej ukłonem w stronę 
politycznych sojuszy monarchii. Już 
w miesiąc po obwieszczeniu policyjne
go zakazu używania biżuterii patriotycz
nej c.k. Namiestnictwo pozwoliło miesz
czanom Krakowa na noszenie polskiego 
stroju z karabelą, a w roku 1865 zezwo
lenie to rozciągnięto na mieszczaństwo 
lwowskie. Tak więc nie dziwi w żadnym 
razie, że to właśnie Kraków i Wiedeń, 

Orły biżuteryjne produkcji 
Marcina Jarry
tomasz zawistowski

Około 1890 roku do Krakowa przy-
był Marcin Jarra, mistrz brązowni-
czy z warszawskiej fabryki Norblina. 
Wraz ze wspólnikiem założył pierwszą 
dużą fabrykę wyrobów platerowa-
nych w Krakowie, której produkty 
kilkanaś cie lat później nagrodzo-
ne zostały złotymi medalami na 
wystawach w Wiedniu i Paryżu. 
Jego nazwisko jest doskonale 
znane wszystkim kolekcjonerom 
i znawcom polskich platerów. Nie 
wszyscy jednak wiedzą, że obok 
ogromnego asortymentu platerów 
oraz brązów firma Jarry produko-
wała również srebrne orły, noszone 
przez galicyjskich patriotów w charak-
terze biżuterii patriotycznej.

 Ð Rysunek orła 
autorstwa Bar-
tłomieja Berrecciego ze 
ściany zewnętrznej kaplicy 
Zygmuntowskiej 
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a w pewnej mierze także Lwów, stały się 
głównymi ośrodkami wyrobu emblema
tów patriotycznych.

Polskie organizacje mundurowe, 
oficjalnie rejestrujące swą działalność 
w początkach XX wieku, w Galicji 
wykorzystywały symbol sokoła 
w miejsce orła. W miarę słab
nięcia oporu władz zabor
czych produkcja i sprze
daż polskich orłów 
o charakterze brosz 
i wisiorów stała 
się w zaborze aus
triackim legal
na, co potwier
dza użycie cech 
p r o b i e r c z y c h 
i monogramów 
wytwórców na 
licznych w tej gru
pie egzemplarzach 
srebrnych. Począt
kiem kulminacyjnego 
okresu używania bi
żuterii patriotycznej był 
rok pięćsetnego jubileuszu 
grunwaldzkiego. W owym 
czasie, aż do wybuchu woj
ny, największą popularnością 
cieszyły się orły nawiązujące do 
wzorców historycznych.

Godło dłuta Bartłomieja  
Berrecciego
Zdecydowanie największą popularnoś
cią pośród orłów historycznych cieszyła 
się grupa godeł nawiązujących do cza
sów jagiellońskich. Ich pierwowzorem 
stał się orzeł umieszczony na postu
mencie pilastrowym wawelskiej kaplicy 
Zygmuntowskiej. Renesansowy orzeł – 
zaprojektowany przez Bartłomieja Ber
recciego dla Zygmunta I Starego, przed
ostatniego z Jagiellonów, pogromcy 
zakonu krzyżackiego, władcy, którego 
panowanie rozpoczęło czasy świetności 
Rzeczypospolitej – w epoce rozbiorów 
wielokrotnie powracał w charakterze 
symbolu patriotycznego na fali owych 
pozytywnych skojarzeń historycznych. 
Ozdabiano nim liczne druki, spośród 
których bodaj najsłynniejsze były Śpie-

wy historyczne Juliana Ursyna Niemce
wicza, wydane w 1816 roku. W latach 
osiemdziesiątych XIX wieku, a może na
wet dekadę wcześniej, orły jagiellońskie 
trafiły na ubiory galicyjskich patriotów. 
Dokładne datowanie nie jest pewne, ale 
wiadomo, że już w 1887 roku krakow
ski złotnik Karol Czaplicki odlewał ze 
srebra jagiellońskie godła. Łącznie pro
dukowano je – aż do chwili odzyskania 

niepodległości – w co najmniej kilku
dziesięciu wersjach. Asortyment godeł 
był bardzo szeroki, zarówno w formie, 
jak i w jakości wykonania. Najwyższej 
jakości wyroby wybijano matrycowo ze 
srebra, pośledniejsze – z tańszych me
tali, a niektóre odlewano. Z listy kra

kowskich producentów godeł z mo
nogramem „Sigismundus” znamy 

dzisiaj trzy nazwiska: Wacława 
Głowackiego, Franciszka Za

jąca i Marcina Jarry. Szcze
gólnie ciekawą postacią 
jest ten ostatni; dość po
wiedzieć, że należy on 
do nielicznej grupy rze
mieślników, którzy mają 
własne hasła w Polskim 
słowniku biograficznym.

Marcin Jarra, brą
zownik z Krakowa

Pierwsza Krajowa Fabry
ka Wyrobów Platerowanych 

z Chińskiego Srebra, Prawdzi
wych Srebrnych i Odlewalnia 

Brązowych Monumentów pro
wadzona była samodzielnie przez 

Marcina Jarrę od roku 1901, od 
chwili rozstania się ze wspólnikiem 

Marcelem Jakubowskim. Mieszczące 
się w kramie numer 1 w krakowskich 
Sukiennicach przedsiębiorstwo jedno

 Ð Orzeł zygmuntowski wyprodukowany 
w firmie Marcina Jarry

 Ð Matryca do produkcji orłów zygmuntow-
skich używana w firmie Marcina Jarry
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znacznie deklarowało patriotyczne sym
patie, chlubiąc się wykonaniem pomnika 
Teofila Lenartowicza w Panteonie Naro
dowym na Skałce oraz tablicy pamiątko
wej Tadeusza Kościuszki na ścianie koś
cioła Kapucynów, a także potwierdzając 
w katalogu ofertowym – ozdobionym 
polskim orłem – zatrudnianie osób je
dynie polskiej narodowości.

Marcin Jarra nie był członkiem Sto
warzyszenia Złotników i Jubilerów Kra
kowskich, niemniej otrzymał od c.k. 
Namiestnictwa zgodę na wytwarzanie 
– obok swej podstawowej działalności, 
jaką była produkcja platerów i brązów – 
wyrobów ze złota i srebra. W ramach tej 
marginalnej produkcji firma wytwarza
ła orła z monogramem „Sigismundus”. 
Co ciekawe, matrycę do wyrobu tego 
godła zamówiono w Wiedniu, o czym 
świadczy umieszczona na niej sygna
tura „K. BUHA/WIEN”. Zamówienie 
przez krakowskiego wytwórcę matry
cy w stolicy monarchii nie jest niczym 
dziwnym w obliczu związków handlo
wych łączących oba miasta. Orły zyg
muntowskie z firmy Jarry, produkowane 
ze srebra i znakowane austriackimi ce

wizerunkiem Bramy Floriańskiej, por
tretami Kościuszki i Mic kiewicza oraz 
Orłem i Pogonią. Każdy z tych emble
matów był samodzielną odkuwką ma
trycową, wykonaną z mosiądzu, posre
brzoną i przykręconą do tacy. Matrycy 
orła używano do produkcji godeł biżu
teryjnych, wybijanych ze srebra i opa
trzonych poziomymi agrafami (ilustra
cja obok).

Na czas Wielkiej Wojny firma Mar
cina Jarry zawiesiła działalność, co po
z wala datować jej wyroby cechowane 
austriackimi próbami na okres przed je
sienią 1914 roku.

chami krajowymi oraz inicjałami 
„MJ”, były dostępne w wersji 

przypinanej na agrafę oraz 
zawieszanej. Na żądanie 

firma gotowa była ozdo
bić ich rewers napisem 
bądź monogramem.

Podstawową gru
pą wyrobów firmy 
Marcina Jarry była 
zastawa platero
wana. W jej skład 
wchodziła również 
niewielkich rozmia
rów tacka aplikowana 

 Ð Orzeł patriotyczny  
wyprodukowany w firmie 
Marcina Jarry

 Ð  Orzeł zygmuntowski noszony w cha-
rakterze broszy patriotycznej
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Orły zygmuntowskie na ubra
niach cywilnych i na mundurach
Godła nawiązujące do czasów jagiel
lońskich cieszyły się w drugiej deka
dzie XX wieku ogromną popularnością. 
Przypinano je do ubrań i noszono jako 
wisiory, ale również uzupełniano tarcza
mi bądź bordiurami, tworząc większe 
egzemplarze brosz patriotycznych. Na 
ilustracji poniżej orzeł zygmuntowski 

z pracowni Franciszka Zająca ozdabia 
klamrę pasa od stroju ceremonialne
go chorążego Stowarzyszenia Kupców 
i Młodzieży Handlowej w Rzeszowie.

Biżuterii patriotycznej używali le
gioniści, którym nie udało się zdobyć 
orłów wojskowych. Karol Koźmiński, 
wyruszający z Warszawy do I Brygady 
Legionów w sierpniu 1915 roku, zano
tował we wspomnieniach, że spotkał 
się z taką właśnie sytuacją: „Nie był 
to jeszcze ów orzeł strzelecki, którego 
otrzymałem później. O ile pamiętam, 
była to, nabyta w jakimś niezupełnie 
chrześcijańskim sklepie, broszka dam
ska, przedstawiająca orła Jagiellonów 
z koroną na głowie”.

Tomasz Zawistowski – autor trzech tomów 
monografii polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1917–1945

 Ð Orzeł zygmuntowski 
na klamrze pasa cho-
rążego Stowarzysze-
nia Kupców i Młodzieży 
Handlowej w Rzeszowie

 Ð Rotmistrz c.k. kawalerii Franciszek 
Ożegalski z orłem zygmuntowskim 
przypiętym do czapki w miejsce au-
striackiego bączka, rok 1918; w roku 
1919 rtm. Ożegalski był dowódcą dywi-
zjonu w 2. p.szwol., a później w 1. p.s.k.
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