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Orły piotrogrodzkiego 
zegarmistrza
Tomasz Zawistowski

29 marca 1917 roku rosyjski Rząd Tymczasowy oficjalnie
uznał  prawo narodu polskiego do utworzenia własnego 
państwa. Decyzja ta diametralnie zmieniła sytuację 
Polaków noszących rosyjskie mundury, zarówno tych, 
którzy służyli w oddziałach polskich należących 
do carskiej armii, jak i tych, którzy pełnili swą służbę 
w pułkach rdzennie rosyjskich. Między innymi wolno im 
było nareszcie założyć na mundury polskie orły.

  Trzy polskie orły produkowane w 1917 roku 
przez fi rmę Heinricha Kanna Fo
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DDywizja Strzelców Polskich, 
stacjonująca w rejonie Ki-
jowa, liczyła wówczas 
18 tys. żołnierzy w oddzia-

łach liniowych oraz dodatkowe 12 tys. 
w pułku rezerwowym w Biełgorodzie. 
Nie była już w stanie przyjąć do swych 
szeregów coraz liczniej zgłaszających 
się ochotników; postulowano zatem roz-
winięcie jej do szczebla korpusu. Z ko-
lei w szeregach całej armii rosyjskiej, 
według danych jej sztabu generalnego, 
służyło 119 generałów, ok. 20 tys. ofi -
cerów i 700 tys. szeregowych określa-
nych mianem katolików, ponieważ sło-
wo „Polak” w ofi cjalnej nomenklaturze 
nie występowało. Od początku rewolu-
cji lutowej żołnierze narodowości pol-
skiej zaczęli organizować się w Związki 
Wojskowych Polaków, zajmujące się 
uświadamianiem narodowym i działal-
nością patriotyczno-kulturalną. Pierw-
szy taki związek powstał w Piotrogro-
dzie, kolejne zawiązywały się zarówno 
przy oddziałach frontowych, jak i w gar-
nizonach całego imperium.

Powstanie Związków Wojskowych Po-
laków było traktowane jako etap wstęp-
ny do utworzenia polskiego wojska. 
14  czerwca 1917 roku w Piotrogrodzie 
zaczął się ogólny zjazd delegatów ZWP. 
Radzono nad licznymi trudnościami, któ-
re z różnych przyczyn piętrzył sztab rosyj-
ski. Oprócz zakorzenionej u wielu rosyj-
skich ofi cerów niechęci do wszystkiego, 
co polskie, w grę wchodziła również 
obawa przed utratą niemałej części sta-
nu osobowego wojska. Mimo to wojsko-
wi Polacy wykorzystali kilkumiesięczny 
okres działalności Rządu Tymczasowego 
do istotnego powiększenia polskich od-
działów, a także do wprowadzenia w nich 
własnego umundurowania, oznak stop-
ni i symboliki narodowej. W 1917 roku 
polskie oddziały w rosyjskich mundurach 
walczyły, i to skutecznie, tylko przeciwko 
Niemcom, ale nadchodził już nowy wróg, 
nadchodziła rewolucja bolszewicka.

Biały jednogłowy orzeł
Związki Wojskowych Polaków dba-
ły o wyróżnienie swoich członków 
z masy żołnierstwa rosyjskiego, na-

kazując w tym celu 
noszenie na mundu-
rach orłów. W rezo-
lucji zorganizowane-
go we Władywostoku 
zjazdu przedstawicieli 
ZWP Nadamurskiego 
Okręgu Wojskowe-
go stwierdzono, że „pożądane jest no-
szenie przez wojskowych Polaków na 
piersi z lewej strony odznaki: na ama-
rantowo-czerwono-białej rozetce bia-
łego jednogłowego orła nie większej 
wielkości, niż moneta trzykopiejkowa” 
(czyli ok. 28 mm średnicy). Zagadnie-
nie to było traktowane odmiennie przez 
związki w różnych częściach kraju, 
np. w statucie ZWP Okręgu Turkiestań-
skiego nakazane było noszenie orłów 
na czapkach. Reasumując, w począt-
kowym okresie po rewolucji lutowej 
żołnierze narodowości polskiej, zwa-

ni w ofi cjalnych do-
kumentach katoli-
kami, przypinali do 
kieszeni swych ro-
syjskich mundurów, 
a niekiedy do cza-
pek, orły o wymia-
rach do 30  mm jako 

zewnętrzną oznakę przynależności do 
mającego powstać polskiego wojska.

17 kwietnia 1917 roku zjazd de-
legatów oddziałów i pułków Dywi-
zji Strzelców Polskich wydał rozkaz, 
w którym zezwolono żołnierzom dy-
wizji na przyczepienie orłów do grana-
towych czapek maciejówek noszonych 
poza frontem. Na czapkach zielonych, 
używanych w linii, w dalszym ciągu 
miało obowiązywać noszenie owal-
nych kokard rosyjskich. Odnośny frag-
ment rozkazu brzmiał: „Na przedzie 
czapki oznaka z Orłem Białym, lecz 

  Chorąży Dywizji 
Strzelców Polskich
z orłem bez tarczy 
amazonek, 
noszonym na piersi 
na tle amarantowej 
bądź czerwonej 
wstążki
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bez korony, jaką nosiły Wojska Polskie 
Król[estwa] Kongr[esowego]”. Cha-
rakterystyczne jest tutaj odwołanie do 
czasów sprzed Powstania Listopado-
wego, do mundurów ostatnich regular-
nych polskich formacji wojskowych. 
Nawiązanie to było w owych czasach 
oczywiste, a dotyczyło nie tylko mun-
durów, lecz także tradycji znaków; ne-
gocjowano m.in. wydanie sztandarów 
armii Królestwa Polskiego, przecho-
wywanych na Kremlu.

Opisane powyżej sposoby nosze-
nia orłów na mundurach i czapkach 
były sankcjonowane wyłącznie we-
wnętrznym, polskim rozkazodaw-
stwem. Rozkaz ubiorczy naczelnego 
dowództwa rosyjskiego, noszący nu-
mer 540, podpisany przez kierownika 
Ministerstwa Wojny, Borysa Sawinko-
wa, choć przygotowany już w kwiet-
niu, ofi cjalnie został ogłoszony dopie-
ro w sierpniu, w trakcie formowania 
I Korpusu Polskiego. Nakazywał usta-
lić wygląd umundurowania oddziałów 
polskich na wzór munduru wojska ro-
syjskiego z uwzględnieniem barw 
pułkowych przysługujących „byłym 

polskim oddziałom”, czyli woj-
sku Królestwa Kongresowego. 
Ponadto rozkaz zawierał rysunek 
orła w koronie wraz z następują-
cym opisem: „Oznaka przedstawia 
herb z kaszkietu wojska Króle-
stwa Polskiego (1815–1830), 
tzn. srebrny jednogłowy 
orzeł, z podniesionymi 
skrzydłami, oparty na 
srebrnej lekkiej greckiej 
tarczy, na której znajdu-
je się druga mała tarczka 
polskiego kształtu. Roz-
miar oznaki 47 mm”. 
Orzeł ten przeznaczony 
był do noszenia na lewej 
kieszeni munduru. 
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  Rysunek orła przeznaczonego do noszenia na piersi, zawarty w rozkazie 
rosyjskiego naczelnego dowództwa nr 540, opublikowanym 19 sierpnia 1917 roku

Między lutym a sierpniem 1917 roku 
pojawiła się konieczność zaopatrze-
nia kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy 
w oznaki narodowe. W odróżnieniu od 
jednolitego wyglądu orłów używanych 
po przeciwnej stronie frontu, w sprzy-
mierzonych z Austriakami i Niemca-
mi Legionach Polskich, gama polskich 

  Urzędnik wojskowy IX klasy 
W. Czeczott; Bobrujsk, 1918 rok; 
na kieszeni orzeł produkcji 
Heinricha Kanna, 
zgodny z rozkazem 540; 
orzeł przerobiony indywidualnie 
przez nałożenie tarczki z cyfrą „I”
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godeł projektowanych i produkowa-
nych po wschodniej stronie frontu była 
bardzo szeroka. Orły różniły się wiel-
kością, rysunkiem, obecnością tarczy 
amazonek bądź jej brakiem, sposo-
bem mocowania i materiałem. Wiele 
z nich wykonywano ze srebra, krusz-
cu w tamtym czasie i miejscu łatwo 
dostępnego. Dzięki temu, że wyroby 
srebrne podlegały oznakowaniu cechą 
probierczą, obok której większość pro-
ducentów umieszczała własne znaki 
imienne, możemy dzisiaj odnaleźć in-
formacje o fi rmach grawerskich i ju-
bilerskich, które produkowały polskie 
orły. Jeden z tropów, monogram „GK” 
(ГК) wybity obok cechy urzędu pro-
bierczego z literą „α”, prowadzi do 
znanej pracowni zegarmistrzowskiej 
w Piotrogrodzie.

Nagrodowe zegarki
Jednym z ważniejszych skutków woj-
ny Napoleona I z carem było wypro-
wadzenie moskiewskiej armii na długą 
wyprawę do Europy. O ile jednak dla 
Europy wydarzenie to nie miało aż tak 
katastrofalnych skutków, jak podobna 
do niego, a późniejsza o 130 lat wę-
drówka Armii Czerwonej, o tyle dla 
samego wojska cara skutki spotka-
nia z zachodnim światem były wręcz 
piorunujące. Można by o nich mówić 
długo, spowodowały przecież w ro-
syjskim społeczeństwie wiele prze-
mian o fundamentalnym znaczeniu, 
jak chociażby spisek dekabry-
stów. Lecz oprócz dekabrystów, 
młodych ofi cerów o arystokra-
tycznych korzeniach, Europę 

zobaczyły na własne oczy tysiące sze-
regowych i podofi cerów. Dla ich świa-
domości zderzenie z zachodnioeuro-
pejską kulturą, architekturą i techniką 
było wydarzeniem niebywałym. Po po-
wrocie do domów mieli zupełnie inne 
pojęcie o tym, co jest im potrzebne. 
W ich kieszeniach na stałe zagościły 

srebrne tabakiery i… zegarki. Począt-
kowo zdobyczne, później – w czasach 
pokojowych – importowane, wśród 
nich przede wszystkim wyroby szwaj-
carskich fi rm Tissot, Blondel, Fleury 
i Moser. Ta ostatnia w roku 1839 ot-
worzyła swój sklep w Moskwie.

W carskiej armii zegarki miały cha-
rakter specyfi cznej nagrody. Począt-

kowo ofi arowywano je wyłącznie 
ofi cerom, ale od zakończe-

nia kampanii napole- 

  Porucznik pilot 
Waldemar Narkiewicz, 
organizator i dowódca
Polskiego Oddziału 
Awiacyjnego na Kubaniu 
w roku 1918; na kieszeni, 
powyżej odznaki 
Aleksiejewskiej Szkoły 
Wojskowej, oznaka 
w postaci orła na 
emaliowanej tarczce
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ońskiej coraz powszechniejsze stało się 
wręczanie zegarków żołnierzom niż-
szych stopni. Nagrodowe czasomierze 
opatrywano dedykacją i ozdobami pre-
cyzującymi zasługi, za jakie je wręcza-
no. Zegarki przyznawane za męstwo 
w walce były zdobione grawerowany-
mi scenami pól bitewnych, na których 
odznaczyli się dekorowani, a te, które 
wręczano za sprawność żołnierską – za 
celne strzelanie, wyniki w szermierce, 
jazdę konną – symbolami broni i napi-
sami. Z biegiem lat największym do-
stawcą zegarków nagrodowych stała 
się fi rma Pawła Bure, założona w 1815 
roku, a od roku 1879 szczycąca się ty-
tułem „dostawcy dworu”. Firma co-
rocznie wydawała katalog-cennik, sta-
rając się uprzedzać nowymi projektami 
oczekiwania odbiorców. Warto tu nad-
mienić, że rozkazy wojskowe określa-
jące zasady przyznawania żołnierzom 
zegarków nagrodowych nie precyzo-
wały wyglądu zdobień umieszczanych 
na kopertach, co pozostawiało dostaw-
com pole do popisu.

W 1909 roku Pawłowi Bure przybył 
poważny konkurent. Urodzony w 1872 
roku, był – podobnie jak Bure – Niem-
cem, z wykształcenia jubilerem i ze-
garmistrzem. Nazywał się Heinrich 
Kann, a jego nazwisko po rosyjsku pi-
sało się Генрих Канъ (Gienrich Kann). 
Założył swoją fi rmę przy Zagorodnym 
Prospekcie pod numerem 40. W nie-
długim czasie miał już prawo sygno-
wać koperty swoich zegarków tytułem 
поставщикъ частей Императорской 
Гвардии (postawszczik czastiej Impe-
ratorskoj Gwardii, czyli dostawca od-
działów Gwardii Imperium Rosyjskie-
go). Reklamował się jako producent 
zegarków nagrodowych oraz oznak 
wojskowych. Proponował ofi cjalnym 
odbiorcom, czyli intendentom pułko-
wym, wysyłkę wzorów zegarków na 
koszt fi rmy, a bardziej odległym, we 
wschodniej Syberii – płatność przy od-
biorze zamówienia. W asortymencie 
fi rmy były – oprócz zegarków nagro-
dowych rzecz jasna – krzyże i medale 
św. Jerzego, odznaki pamiątkowe nie-
których pułków oraz liczne nagrody 

wojskowe, niebędące odznaczeniami 
państwowymi, lecz nadawane żołnie-
rzom na szczeblu pułku.

Polskie wyroby Heinricha Kanna
W 1917 roku fi rma Heinricha Kan-
na rozpoczęła produkcję polskich or-
łów. Nie wiemy, czy inicjatywa wyszła 
z polskiej strony, czy też wprowadze-
nie nowego asortymentu było pomy-
słem właściciela fi rmy. Faktem jest, że 
dzięki cechom imiennym umieszcza-
nym na wyrobach srebrnych udało się 
do chwili obecnej zidentyfi kować trzy 
polskie orły pochodzące z pracowni 
Kanna. Pierwszy z nich, zapewne naj-
wcześniejszy, jest godłem małych roz-
miarów, przeznaczonym do zawieszania 
na kieszeni munduru. Tego typu orły no-
szone były już w początkowym okresie 
rewolucji lutowej jako oznaka narodo-
wa przez żołnierzy Dywizji Strzelców 
Polskich, a także przez Polaków peł-
niących służbę w pułkach rosyjskich. 
Drugi orzeł, umieszczony na czerwono 
emaliowanej tarczce kształtu zwanego 
w heraldyce szwajcarskim, używany 
był najprawdopodobniej w takim sa-
mym charakterze, a mocowano go do 
munduru za pomocą słupka gwintowa-
nego z nakrętką. Oba orły wykonane są 
ze srebra, oznakowane cechami piotro-
grodzkiego urzędu probierczego z literą 
„α” oraz imiennikiem „GK” (ГК).

Trzeci orzeł z pracowni Kanna jest 
zdecydowanie większy od pozostałych 
i został wyprodukowany zgodnie z ry-
sunkiem oraz opisem załączonymi do 
rozkazu nr 540 z sierpnia 1917 roku. 
Produkowano go w wariancie podsta-
wowym w czterech odmianach: z cyfrą 
„9”, „10”, „11” i „12” na emaliowa-
nej tarczce wewnętrznej, co świadczy 
o tym, że był przeznaczony dla 3. Dy-
wizji Strzelców Polskich, dowodzonej 
przez gen. Wacława Iwaszkiewicza, 
która w lutym 1918 roku przemasze-
rowała w trudnych warunkach zimo-
wych ponad 400 km, tocząc krwawe 
boje z bolszewikami i dążąc na kon-
centrację I Korpusu w rejonie Bobruj-
ska. Orły z tej serii wykonywane były 
z mosiądzu, a srebrzenie powierzchni 

zastępowano niekiedy lakierowaniem. 
Użycie tanich technologii może świad-
czyć o tym, że Heinrich Kann wykonał 
orły na ofi cjalne zamówienie intenden-
tury 3. Dywizji Strzelców. Z drugiej 
strony, ze względu na brak sygnatur 
na wyrobach mosiężnych, przez długi 
czas nie można było określić wyko-
nawcy tej serii godeł. Udało się to do-
piero ostatnio; znany jest obecnie jeden 
egzemplarz cechowany imiennikiem 
„GK”, wykonany ze srebra, zapewne 
na prywatne zamówienie.

W nowym ustroju
Dwa polskie korpusy zostały w 1918 
roku rozbrojone, jeden rozbity przez 
Austriaków i Niemców w bitwie pod 
Kaniowem. Część żołnierzy zabrała 
swoje orły do Polski, część – do nowych 
oddziałów, w których mieli walczyć na 
Murmaniu, na Kubaniu, w Odessie czy 
na Syberii. Do dziś ocalały z rewolucyj-
nej zawieruchy nieliczne godła z pio-
trogrodzkich wytwórni; stanowią cenną 
i poszukiwaną ozdobę każdej kolekcji 
muzealnej czy prywatnej.

Heinrich Kann, w przeciwieństwie 
do swych niemieckich konkurentów, 
fi rm H. Moser i P. Bure, po upadku 
caratu pozostał nad Newą, w mieście, 
które za jego życia dwukrotnie zmie-
niło nazwę. Pracę zaczynał w Sankt 
Petersburgu, kontynuował w Piotro-
grodzie, a resztę życia przyszło mu 
spędzić w Leningradzie. Jego fi rma 
została zamknięta, ale zegarmistrz 
znalazł zajęcie w państwowej fabry-
ce kamieni łożyskowych. Nie porzucił 
swej pasji i nie zrezygnował z pra-
cy. W latach dwudziestych wydał 
dwie książki o historii sztuki zegar-
mistrzowskiej, a jego czterotomowa 
praca Практическое руководство по 
часовому делу (Prakticzeskoje ruko-
wodstwo po czasowomu diełu, czy-
li praktyczny przewodnik zegarmi-
strzowski) po dziś dzień jest używana 
przez fachowców. Zmarł najprawdo-
podobniej w 1945 roku.

Tomasz Zawistowski – autor pięciu tomów 
monografi i polskiego orła wojskowego, urzędniczego 
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1900–1946


