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Galanteria patriotyczna - nowe nabytki  
do kolekcji pamiątek historycznych 
muzeum warszawy

Warszawa jako miasto stołeczne przez kolejne wieki stanowiła dla Polaków 
centrum życia politycznego i kulturalnego. Stała się areną istotnych dla nas 
wydarzeń historycznych, zarówno radosnych, jak i dramatycznych, na przy-
kład tych z epoki powstań narodowych.

Muzeum Warszawy, dokumentując dzieje miasta i jego mieszkańców, groma-
dziło1 i gromadzi kolekcję różnorodnych pamiątek związanych z tymi wydarze-
niami. W naszych zbiorach znajduje się między innymi blisko 600 przykładów 
galanterii i biżuterii patriotycznej, upamiętniających ważne dla Polaków chwile. 
Najstarsze powstały w ostatnich latach XVIII wieku, najmłodsze w czasach „Soli-
darności,” czyli w latach osiemdziesiątych XX wieku. Nasz zbiór, systematycznie 
i planowo rozbudowywany, należy do najbardziej znaczących tego typu kolekcji 
w  Polsce. Był on wielokrotnie prezentowany publiczności: na wystawie stałej2 
i wystawach czasowych3. Stał się również tematem licznych publikacji4.

1 Por. A. Sokołowska, Dzieje kolekcjonerstwa varsavianów i  powstanie Muzeum Dawnej Warszawy,  
w: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, red. J. Durko, Warszawa 1973, s. 35–38.

2 Część z  nich udostępniona była na czynnej w  latach 1955–2012, modernizowanej i  uzupełnianej 
ekspozycji stałej „Siedem wieków Warszawy”.

3 Ostatnio, w  związku z  rocznicą powstania styczniowego przypadającą na lata 2013–2014, m.in. 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Głównym Akt Dawnych.

4 M.in. G. Kieniewiczowa, Pamiątki powstań narodowych w  zbiorach Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy, Warszawa 1988; E. Piwocka, Zbiór biżuterii patriotycznej Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy. Problemy datowania i  atrybucji, w: Biżuteria w  Polsce. Materiały sesji naukowej 
zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki 20–21 kwietnia 2001 r., Toruń 2001, s. 17–118; A. Dąbrowska, Przejawy kultu powstania 
styczniowego na przykładzie pamiątek ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, „Almanach 
Muzealny”, 2013, t. 7, s. 94–110; M. Siwińska, Biżuteria patriotyczna związana z  powstaniem 
styczniowym. Uzupełnienie kolekcji Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, tamże, s. 112–126. Por. 
również Album warszawski. Obraz miasta w  zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, red.  
J. Durko, Warszawa 2000; Dary i darczyńcy. 70 lat Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 
2006, s. 255–345.
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W  2015 i  2016 roku do zbiorów Muzeum Warszawy dołączyły kolejne 
przedmioty związane z kultywowaniem pamięci o polskiej historii5. Są to mu-
zealia o  dużych walorach merytorycznych i  estetycznych, tym dla nas  cen-
niejsze, że zbliżają nas do stworzenia kolekcji w pełni reprezentatywnej dla 
tego rodzaju obiektów, w szczególny sposób istotnych dla naszej tożsamości 
narodowej oraz dziedzictwa kulturowego regionu i kraju. Są bogatym źród-
łem wiedzy z  zakresu kanonu motywów patriotycznych, a  także informacji 
o autorach i specyfice produkcji tego typu galanterii oraz sposobach jej roz-
powszechniania się wśród Polaków.

W naszych zasobach mamy kunsztownie wykonane patriotyczne zegarki 
i  biżuterię ze szlachetnych kruszców, ale dominują w  nich typowe dla tego 
rodzaju ozdób, produkowane masowo skromne pierścienie czy bransolety 
z  żelaza, barwionego na czarno drewna, laki lub imitujących ją sztucznych 
tworzyw. Biżuteria patriotyczna często przybierała kształt albo dekorowa-
na była motywami krzyża, korony cierniowej, kajdan albo sznura. Czasem 
umieszczano na niej daty ważnych wydarzeń, napisy o treści religijnej lub pa-
triotycznej, wizerunki bohaterów narodowych. Nawiązywanie do atrybutów 
więziennych miało przypominać o niewoli Polski. Odwołania religijne i sym-
bole wiary, nadziei i miłości (krzyż, kotwica i serce) wiązały dramat narodu 
polskiego z Męką Pańską i były wyrazem ufności w Bożą opiekę. 

Zakupione ostatnio patriotica stanowią znaczące uzupełnienie naszej ko-
lekcji. Przedstawione poniżej katalogowe zestawienie tych narodowych pa-
miątek zostało uzupełnione o  odniesienia do obiektów już wcześniej przez 
nas zgromadzonych, bliskich im pod względem formy, motywu czy tematyki. 
Takie porównanie w wielu przypadkach pozwala zweryfikować naszą wiedzę 
między innymi na temat popularności wykorzystywanych motywów oraz 
sposobów wytwarzania galanterii patriotycznej6.

Pozyskanie tych obiektów pozwoli na zaprezentowanie ich w  Gabinecie 
Galanterii Patriotycznej, stanowiącym część planowanej stałej wystawy Mu-
zeum Warszawy, oraz w  towarzyszących jej wydawnictwach, programach 
promocyjnych i edukacyjnych.

5 Zakup dziesięciu z nich (MHW 29508 – MHW 29517) dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

6 Znakomitą ilustracją tego zagadnienia jest zbiór sztanc złotniczych, przechowywany w Muzeum Sztuki 
Złotniczej w  Kazimierzu Dolnym. Por. A. Zinkiewicz-Ryndziewicz, Biżuteria patriotyczna. Wystawa 
polskiej biżuterii patriotycznej i sztanc, z których była bita, Kazimierz Dolny 2007, s. 20–23.
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Katalog

1. Pierścień z Orłem Białym 
autor nieustalony, po 1812 r., wys. 1 cm, śr. zewn. 2,2 cm; ciężar 1,60 g, srebro, grawerowanie, 
MHW 29508

Srebrny pierścień z szyną o przekroju prostokąta, z nałożoną owalną tarczką z półplastycznym 
wizerunkiem orła w koronie, w typie z czasów Księstwa Warszawskiego. Wewnątrz szyny wyryty 
napis „J.P. 1812”.

Inicjały J.P. nawiązują zapewne do osoby bratanka króla Stanisława Augusta – księcia Józefa Poniatow-
skiego. Wśród rozmaitych pamiątek związanych z kultem księcia Józefa pierścienie należały do najlicz-
niejszych i występowały w wielu odmianach, na przykład z wizerunkiem księcia albo z różnymi napisami 
umieszczanymi na tarczy lub na szynie. Zazwyczaj grawerowano tam datę bohaterskiej śmierci księcia, 
rzadziej datę sprowadzenia jego zwłok do ojczyzny. Rok 1812, wspomniany w cytowanej wyżej inskrypcji, 
dotyczyć może udziału księcia w kampanii rosyjskiej Napoleona. Pamiątki popularyzujące zasługi księcia 
Józefa powstawały już za jego życia, szeroko rozpowszechniły się po jego heroicznej śmierci, ale produkowa-
no je również przez cały okres zaborów, bo postać ta została wprowadzona do kanonu polskich bohaterów, 
których żywa pamięć pozwalała podtrzymać tożsamość narodową w czasach utraty niepodległości.

W zbiorach Muzeum Warszawy mamy inne typy związanych z księciem pamiątkowych pierścieni: 
MHW 17203, MHW 187/Ph, MHW 188/Ph, MHW 192/Ph, MHW 193/Ph, MHW 196/Ph, MHW 197/Ph, MHW 
232/Ph oraz, datowany po 1863 roku, pierścień o podobnej formie MHW 154/Ph.

2. Pierścień z datą 1863
autor nieustalony, po 1863 r., wys. 0,7 cm, śr. zewn. 2,3 cm, metal złocony, czarny onyks, MHW 29513

Pierścień z szeroką szyną o przekroju prostokąta, z nałożoną owalną tarczką z wyrytą datą 1863, 
ujętą ramką o kształcie wieloliścia. Szyna ozdobiona prostokątnymi, fazowanymi płytkami z onyksu. 
Onyks, podobnie jak gagat, był bardzo popularny w biżuterii żałobnej, zarówno tej o charakterze 
prywatnym, jak i patriotycznym. Czarny kolor i subtelny połysk odpowiadał dziewiętnastowiecznym 
zasadom normującym charakter stroju żałobnego. Popularne stały się także imitacje tego półszla-
chetnego kamienia, wykonywane ze szkła lub tworzyw sztucznych, jak ebonit czy parkesin. 
W zbiorach Muzeum Warszawy posiadamy zdobiony onyksem pierścień MHW 159/Ph.
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3. Broszka z symbolami wiary, nadziei i miłości 
autor nieustalony, 3. ćw. XIX w., wys. 1,7 cm, szer. 3,1 cm, gr. 0,4 cm, ciężar 2,1 g, turkusy, MHW 29512

Ażurowa złota broszka – kompozycja z krzyża, serca gorejącego i kotwicy, flankowana ornamental-
nymi segmentami. Krzyżyk inkrustowany drobnymi turkusami. Zapięcie agrafkowe.

Religijne symbole wiary, nadziei i miłości w czasach powstania styczniowego wykorzystywano 
w galanterii patriotycznej jako odniesienie do sytuacji politycznej w Polsce. Pozwalały na prywatną 
manifestację uczuć patriotycznych, mimo urzędowego zakazu noszenia żałoby i związanych z tym 
represji. Popularne w XIX wieku turkusy były kojarzone z niezapominajkami i powszechnie stosowa-
ne przy wyrobie biżuterii sentymentalnej. 

Ten typ broszek był bardzo popularny, wykonywano je ze złota, srebra, ale także z tanich nieszla-
chetnych metali. Poszczególne egzemplarze różniła dekoracja, na przykład jakość i liczba kamieni 
wykorzystanych do inkrustacji, grawerowanie, emaliowanie. 

W zbiorach Muzeum Warszawy znajduje się wiele różnorodnych przykładów galanterii z dekoracją wy-
korzystującą motywy krzyża, kotwicy i serca, na przykład MHW 2026/a-b, MHW 16900, MHW 119/Ph, MHW 
147/Ph, MHW 149/Ph, MHW 159/Ph, MHW 177/Ph, MHW 178/Ph, MHW 181/Ph, MHW 182/Ph. Por. poz. 4 i 5. 

4. Broszka z symbolami wiary, nadziei i miłości
autor nieustalony, 3. ćw. XIX w., wys. 1,5 cm, szer, 3,2 cm, gr. 0,4 cm, metal złocony, kamień jubilerski,
MHW 29343
Ażurowa broszka – kompozycja z krzyża, serca gorejącego i kotwicy, flankowanych ornamentalnymi 
segmentami. Krzyżyk ozdobiony dekoracją imitującą granulację, a serce ornamentem wgłębnym 
nasuwającym na myśl sznur oraz przezroczystym kamieniem jubilerskim pośrodku. Zapięcie agrafko-
we. Por. poz. 3 i 5.
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5. Broszka z symbolami wiary, nadziei i miłości 
autor nieustalony, XIX/XX w., wys. 3,2 cm, szer. 3,1 cm, gr. 0,7 cm złoto, metal, granaty, MHW 29514

Ażurowa broszka z kompozycją z religijnych symboli wiary, nadziei i miłości, inkrustowanych drob-
nymi granatami, w oprawie z łapkami. Zapięcie agrafkowe.

Granaty to kamienie szlachetne cenione od czasów starożytnych. Już wówczas przypisywano im 
magiczną moc. Przez swoją czerwoną barwę symbolizowały miłość.

Ten typ broszki wykonywano z różnych metali, stosując różnorodne rodzaje zdobień. Por. poz. 3 i 4.

6. Wisior z popiersiem Tadeusza Kościuszki i Orłem Białym 
złotnik FZ, XIX/XX w., wys. 8,3 cm, szer. 2,5 cm, gr. 0,7 cm, 
ciężar 9,95 g, srebro, metal, emalia, MHW 29510

Ażurowa kompozycja z kotwicy oplecionej sznurem i lanc 
oraz na awersie popiersia Tadeusza Kościuszki, na rewersie 
emaliowanej tarczy z orłem, oplecionych wstęgą z sylwetką 
orła w koronie. Wisior umocowany jest na okrągłym uszku, 
połączonym ze złożonym z trzech ogniw łańcuszkiem, zakoń-
czonym karabińczykiem.

Jest to typowy przykład popularnej, masowo produ-
kowanej biżuterii patriotycznej, montowanej z gotowych 
elementów z patriotycznymi motywami, zestawianymi w róż-
nych konfiguracjach. Poszczególne elementy powstawały 
z blachy srebrnej lub z innego metalu. Za pomocą różnego 
rodzaju sztanc na blasze odbijano konkretne motywy, które 
następnie wycinano po konturze, czasem uzupełniano na 
przykład emalią. Metoda ta pozwalała w stosunkowo szybki 
i mało kosztowny sposób przygotować wiele egzemplarzy 
pamiątek. 

W zbiorach Muzeum Warszawy mamy wykonany w po-
dobny sposób między innymi wisior MHW 26582 oraz broszę 
MHW 69/Ph.
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7. Wisior z herbem i sokołem 
autor nieustalony, 1. ćw. XX w., wys. 10,6 cm, szer. 4 cm,  
gr. 0,5 cm, metal srebrzony, MHW 29511

Ażurowy wisior z połączonych łańcuszkami segmentów. 
Dolny to sylwetka sokoła, środkowy – trójdzielna tarcza 
z godłami Polski, Litwy i Rusi na ozdobnym kartuszu, a górny 
segment stanowi lilia andegaweńska w ornamentalnym 
obramieniu.

To przykład pamiątki związanej z działalnością Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, założonego w 1867 
roku we Lwowie. Organizacja ta zajmowała się popularyzacją 
sportu, ale za swój cel uznawała również podtrzymywanie 
i rozwijanie świadomości narodowej oraz postaw obywatel-
skich. Symbolem towarzystwa był sokół w locie trzymający 
sztangę do ćwiczeń. W okresie zaborów znak ten był często 
odczytywany jako zakamuflowany przed władzami, zakaza-
ny symbol narodowy Polaków – Orzeł Biały.

W kolekcji Muzeum Warszawy znajduje się gra towa-
rzyska „Sokół” – zestaw kart w tekturowym opakowaniu, 
z nawiązującymi do idei Towarzystwa cytatami i ilustracjami: 
MHW 27293/1–51 oraz klamra MHW 21193 i pas z klamrą MHW 
24865 – akcesoria ubioru członka Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”.

 

8. Wisior z symbolami wiary, nadziei i miłości, 
z dewizką
autor nieustalony, XIX/XX w., wisior: wys. 2,6 cm,  
szer. 1,7 cm, gr.. 0,3 cm, dł. całk. 17,5 cm, metal 
złocony, MHW 29516

Zawieszki w formie krzyża, serca i kotwicy, 
połączone długim łańcuszkiem, na którym 
umocowano także kółko i karabińczyk, służące 
do przyczepienia dewizki do ubrania. 

Dewizka, wywodząca się z łańcuszka, 
na którym mocowana była herbowa pieczęć, 
z czasem stała się akcesorium związanym 
z zegarkiem kieszonkowym. Za pomocą dewizki 
zaczepiano go o guzik kamizelki.

Wykorzystanie symboli wiary, nadziei i miło-
ści oraz zestawienie ich ze złożonym z owalnych 
ogniwek łańcuszkiem to zabieg częsty przy 
produkcji biżuterii patriotycznej, stosowany przy 
bransoletach i naszyjnikach, budzący skojarzenia 
z łańcuchami więziennych kajdan. 

W zbiorach Muzeum Warszawy motyw 
więziennych łańcuchów pojawia się w zdobieniu 
naszyjnika i bransolety MHW 2026/ a–b, naszyj-
ników: MHW 19065, MHW 2/Ph, MHW 10/Ph,  
bransolet: MHW 3/Ph, MHW 4/Ph, MHW 5/Ph 
oraz pierścionka MHW 162/Ph. W latach II wojny 
światowej niewolę symbolizowały także kraty 
(pierścienie MHW 19639, MHW 24558).
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9. Dewizka do zegarka
autor nieustalony, koniec XIX w., wys. 0,8 cm, szer. 1,7 cm, dł. 43,5 cm, mosiądz złocony, włosy,
MHW 29283

Dewizka do zegarka z dwóch sznureczków z ozdobnie splecionych włosów. Sznury ujęte pośrodku 
metalowym łącznikiem z reliefową dekoracją z motywami serca, krzyża i kotwicy w ornamentalnej 
ramce, na końcach zamocowane skuwki z analogiczną dekoracją, połączone z jednej strony z kolistą 
zawieszką, a z drugiej z karabińczykiem do zaczepiania dewizki do ubrania.

Biżuteria wykonywana z ludzkich włosów była popularna od końca XVIII do końca XIX wieku. 
Początkowo do jej wyrobu używano włosów bliskiej osoby, co nadawało ozdobom walor prywatnej 
pamiątki. Popularność tego rodzaju ozdób sprawiła, że w XIX wieku zaczęto używać także włosów 
osób anonimowych, skupowanych przez wytwórców biżuterii sentymentalnej, na przykład dewizek, 
bransolet czy kolczyków.

W kolekcji Muzeum Warszawy posiadamy pierścionki z końskiego włosia – pamiątki z zesłania 
na Syberię: MHW 28556 i MHW 28557, pierścionki z włosia z czasów II wojny światowej: MHW 24459 
i MHW 27848. Bardzo podobna dewizka znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie: 
MOK/ AR/ 903.

10. Medalion z krzyżem i wieńcem 
autor nieustalony, koniec XIX w.,
wys. 4, 2 cm, szer. 2,5 cm, gr. 0,4 cm, ciężar 4,5 g,
złoto, emalia, MHW 29509

Złoty owalny medalion, z okrągłym uszkiem i owal-
ną przywieszką, złożony z dwóch lekko wypukłych 
połówek połączonych zawiasem, zamykanych na 
zatrzask. Wewnątrz owalne szkiełko. Na awersie 
emaliowana dekoracja przedstawiająca czarną 
sylwetkę krzyża z przewieszonym ukośnie wieńcem 
z niezapominajek. Rewers zdobi grawerowana kom-
pozycja z owali i łuków.

Niezapominajki to popularny motyw w biżuterii 
sentymentalnej, oznaczający pamięć. Zestawiony zo-
stał z żałobnym krzyżem, zaczerpniętym z symboliki 
religijnej i stosowanym w biżuterii patriotycznej.

Moda na biżuterię żałobną wywodziła się z tra-
dycji barokowej, a na szeroką skalę upowszechniła 
się w Anglii za sprawą obyczajów panujących na dworze królowej Wiktorii. Duża popularność meda-
lionów wynikała z faktu, że można im było nadać charakter osobistej pamiątki poprzez umieszczenie 
wewnątrz na przykład miniatury, fotografii, kosmyka włosów. W okresie zaborów na ziemiach pol-
skich tego typu kommemoratywna biżuteria często, oprócz prywatnych sentymentalnych konotacji, 
nabierała dodatkowego znaczenia – była manifestacją uczuć patriotycznych. W wielu przypadkach 
w medalionach przechowywano pamiątki po ofiarach walk powstańczych lub represji. 

Żałobne medaliony ze zbiorów Muzeum Warszawy to: MHW 4764, MHW 24693, MHW 26108, MHW 
26109. Por. poz. 11.
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11. Medalion z krzyżem 
autor nieustalony, 3. ćw. XIX w., śr. 1,9 cm, gr. 0,3 cm, 
ciężar 4,64 g, emalia, grawerowanie, 
MHW 29515

Okrągły złoty medalion z kolistą zawieszką, z docze-
pionym owalnym ogniwkiem, złożony z dwóch lekko 
wypukłych połówek umocowanych na zawiasie, 
zamykany na zacisk. Na awersie krzyż wykonany 
czarną emalią, na rewersie grawerowany, częściowo 
nieczytelny, napis: „21 […] Janr[...]/ 1864”. Wewnątrz 
ramka ze szkiełkiem do przytrzymania na przykład 
fotografii. 

W okresie zaborów na ziemiach polskich me-
daliony z żałobną religijną dekoracją były noszone 
jako wyraz prywatnej żałoby, ale często także dla 
demonstracji uczuć patriotycznych – jako wyraz 
smutku po klęsce powstania styczniowego. Na pa-
triotyczny charakter tego medalionu wskazuje data 
wyrytowana na jego rewersie, zapewne odnosząca 
się do jednej z powstańczych bitew.

Inne zgromadzone w Muzeum Warszawy medaliony z podobną dekoracją to: MHW 4764, MHW 
24693, MHW 26108, MHW 26109, oraz zegarek kieszonkowy MHW 222/Ph. Por. poz. 10.

12. Tłok pieczętny 
autor nieustalony, 1. ćw. XIX w., wys. 9,4 mm,  
śr. uchwytu 3,2 cm; pole pieczętne: wys. 2,5 cm,  
szer. 1,9 cm, metal złocony, grawerowany, drewno, 
MHW 29517

Tłok pieczętny do laku, wykonany ze złoconego 
metalu. W owalnym polu pieczętnym, opracowane 
wgłębnie, ujęte wąską ramką, wyobrażenie kolumny 
z okrągłą plakietą z datą 1795, serca z wizerunkiem 
orła, krzyża na zamkniętej księdze, klepsydry oraz 
słońca na linii horyzontu. Profilowany trzon z ciem-
nego drewna, zakończony u góry grzybkowatym 
zgrubieniem.

Wykorzystane w polu pieczętnym motywy mają 
wymowę wanitatywną i patriotyczną. To symbole 
o religijnej proweniencji, uzupełnione o polskie 
akcenty – kolumna z medalionem z datą ostatniego 
rozbioru to wyobrażenie utraty niepodległości, 
„grobu Polski”, wizerunek orła na sercu symbolizuje 
miłość do Ojczyzny. Zamknięta księga oznacza 

niezrealizowane możliwości, a wschodzące słońce, „jutrzenka swobody”, oraz kwiat wyrastający 
u podstawy kolumny – rodzące się nadzieje na odzyskanie niepodległości. Sposób wykonania tłoka 
oraz rozbudowana symbolika przedstawienia w jego polu pozwala przypuszczać, że przedmiot 
powstał we Francji, prawdopodobnie na zamówienie polskiego emigranta.
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Patriotic accessories – new acquisitions to the collection  
of historic keepsakes at the Museum of Warsaw – summary

The Museum of Warsaw patriotica collection – a collection of various keep-
sakes which document important moments in the history of Polish nation – is 
one of the most precious collections of this type in Poland. Our collection bo-
asts almost 600 items of patriotic accessories and jewellery. The oldest items 
date back to the late 18th century, the most recent ones come from the ‘Soli-
darity’ era, namely the 1980s. Thanks to the financial support of the Minister 
of Culture and National Heritage, more objects concerned with cultivating 
the memory of Polish history found their way to the Museum of Warsaw col-
lection. The catalogue listing of the patriotica collection presented above has 
been supplemented with references to items of similar form, motif or subject 
matter that had been part of our collection before.

Key words: patriotic jewellery, patriotic accessories, national mourning, 
national uprisings, the period under Partitions, the Museum of Warsaw 
collection


