
dr JER ZY WRO NA
Za kład Geo gra fii Eko no micz nej, Uni wer sy tet Eko no micz ny, Kra ków

Fla ga i herb to ofi cjal ne sym bo le ka żde -
go pań stwa, i z tej przede wszyst kim ra -
cji, są przed mio tem za in te re so wa nia

geo gra fii, zwłasz cza geo gra fii po li tycz nej.
Sym bo le te świad czą o zaj mo wa nym
przez da ne pań stwo miej scu na ma pie
świa ta, w okre ślo nym – ukształ to wa nym
przez śro do wi sko geo gra ficz ne i hi sto rię
– krę gu cy wi li za cyj nym. Bar wy i ele men ty
gra ficz ne flag i her bów pań stwo wych na -
wią zu ją naj czę ściej do prze ło mo wych wy -
da rzeń z dzie jów na ro du oraz do geo gra fii
kra ju – cha rak te ry stycz nych cech śro do wi -
ska przy rod ni cze go, lud no ści i go spo dar ki.

Ma pa po li tycz na świa ta ule ga sys te ma -
tycz nym prze obra że niom, łącz nie ze
zmia na mi flag i her bów. W ar ty ku le omó -
wio no te wa żne wy da rze nia po li tycz ne,
któ re przy czy ni ły się do po wsta nia cał ko -
wi cie no wych lub zmia ny ist nie ją cych
sym bo li państw, od po cząt ku XXI w.

Eu ro pa
Herb Al ba nii ba zu je na hi sto rycz nej

pie czę ci Skan der be ga, al bań skie go bo -
ha te ra na ro do we go z XV w. Po zmia nie
ustro ju ko mu ni stycz ne go za herb przy ję -
to czar ne go dwu gło we go or ła przed sta -
wio ne go na czer wo nej tar czy. W 2002 r.
nad gło wą or ła umiesz czo no po do bi znę
heł mu Skan der be ga, z cha rak te ry stycz -
ny mi ro ga mi ko zi cy (we dług le gen dy,
z nie zwy kłą zręcz no ścią wspi nał się on
po al bań skich gó rach, urzą dza jąc za -
sadz ki na woj ska tu rec kie). 

Po roz pa dzie re pu bli ki Ser bii i Czar -
no gó ry fla ga Ser bii (z 2006 r.) po sia da
trzy po zio me pa sy: czer wo ny, nie bie ski
i bia ły. Ko lo ry stycz nie na wią zu ją one
do idei tzw. fla gi wszech sło wiań skiej.
Pań stwo wą fla gę Ser bii zdo bi do dat ko -
wo herb (fla ga na ro do wa jest je go po -
zba wio na). Na tar czy her bu Ser bii wid -
nie je bia ły dwu gło wy orzeł, a sa mą tar -
czę wień czy ko ro na kró lew ska. Na pier -
si or ła umiesz czo no ma łą tar czę z rów -
no ra mien nym krzy żem oraz sty li zo wa -
ny mi li te ra mi „C”, któ re są skró tem mot -
ta: „Tyl ko jed ność ura tu je Ser bów”.

Fla ga Czar no gó ry (obo wią zu ją ca ofi -
cjal nie od 2007 r., o sto sun ko wo rzad -
kich pro por cjach sze ro ko ści do dłu go ści
− 1:2) jest czer wo na, ze zło tym ob ra -
mo wa niem. Po środ ku jej po la umiesz -
czo no go dło. Jest nim dwu gło wy zło ty
orzeł, na wią zu ją cy do tra dy cji bi zan tyj -
sko -rzym skiej. Na pier si or ła wid nie je
nie bie ska tar cza z lwem, któ ry sym bo li -
zu je Chry stu sa Zwy cięz cę.

W 2008 r. Ko so wo pro kla mo wa ło
nie pod le głość i przed sta wi ło sym bo le
pań stwo we. Na ciem no błę kit nym po lu

fla gi umiesz czo no zło ty kon tur kra ju,
a nad nim 6 bia łych gwiazd, sym bo li zu -
ją cych gru py et nicz ne: Ko so wa rów -Al -
bań czy ków, Ser bów, Ro mów, Tur ków,
Bo śnia ków i Go ra nów. Peł ny wzór fla gi
zna lazł się na za okrą glo nej, trój kąt nej
tar czy her bu Re pu bli ki Ko so wa – naj -
młod sze go pań stwa eu ro pej skie go.

Ak tu al ny herb Ma ce do nii to nie -
znacz nie zmie nio ny herb z okre su, kie -
dy kraj ten wcho dził w skład So cja li -
stycz nej Fe de ra cyj nej Re pu bli ki Ju go -
sła wii. Po roz pa dzie w 1991 r. so cja li -
stycz nej Ju go sła wii wy da wa ło się, że
go dłem zo sta nie zło ty lew, naj star szy
herb ma ce doń ski po cho dzą cy z XVI w.
Zresz tą ta ki wi ze ru nek her bu za czę to
uży wać nie ofi cjal nie. Ró żni ce po glą -
dów par tii po li tycz nych w tej kwe stii
spo wo do wa ły, że po mi mo zmia ny
ustro ju sta ry herb da lej obo wią zy -
wał. I do pie ro w 2009 r. po sta no wio no
usu nąć z nie go pię cio ra mien ną gwiaz -
dę sym bo li zu ją cą ko mu nizm (czer wo ną
gwiaz dą w her bie spo śród państw eu ro -
pej skich szczy ci się jesz cze tyl ko Bia ło -
ruś). To, że czer wo ną gwiaz dę tak dłu -
go nie usu wa no z her bu Ma ce doń czy cy
tłu ma czą, iż mie li więk sze pro ble my,
jak choć by kon flikt z Gre cją o na zwę
pań stwa. W cen tral nej czę ści her bu,
na tle wscho dzą ce go słoń ca, przed -
sta wio no sty li zo wa ny kra jo braz Ma ce -
do nii. Syl wet ka gó ry sym bo li zu je Gó ry
Dy nar skie, a wo dy – Je zio ro Ochrydz -
kie i rze kę War dar. Herb do peł nia ją 
ry sun ki kło sów psze nicz nych, li ści ty-
to niu i głó wek ma ku le kar skie go –
ro ślin cha rak te ry stycz nych dla rol nic -
twa kra ju 1.
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Za zwy czaj po wa żnych wy da rze niach spo łecz no -po li tycz nych do ko ny wa ne są ra dy kal ne
lub czę ścio we zmia ny naj wa żniej szych sym bo li pań stwo wych. Omó wie nie tej te ma ty ki ma
na ce lu ak tu ali za cję ma py po li tycz nej świa ta.

Zmia ny na ma pie politycznej świa ta 

Przegląd nowych
sym bo li pań stwo wych

1 Po roz pa dzie b. Ju go sła wii Gre cy uzna li, że Ma ce do nia nie mo że uży wać, przy ję tej w 1992 r., fla gi z tzw. słoń cem z Ver gi ny – em ble ma tem Alek san dra Wiel kie go,
gdyż sta no wi on hi sto rycz ną wła sność hel leń ską. Po okre sie ostrych ani mo zji, par la ment Ma ce do nii w 1995 r. wy ra ził zgo dę na zmia nę fla gi. Na dal wid nie je na niej żół te

Go dło, herb

W Pol sce ter mi ny herb i go dło są czę sto
uży wa ne za mien nie. A w rze czy wi sto ści
nie są rów no wa żne. Go dło to pod sta wo -
wa for ma her bu i jest umiesz cza ne na tar -
czy her bo wej. Go dłem mo gą być fi gu ry
geo me trycz ne, zwie rzę ta, ro śli ny, po sta cie
ludz kie, cia ła nie bie skie oraz ró żne go ro -
dza ju przed mio ty.



GEOGRAFIA POLITYCZNA

Geografia w szkole  nr 1/2012 5

Az ja
Po dłu go trwa łych wal kach nie pod le -

gło ścio wych Ti mor Wschod ni (Ti mor
Le ste) peł ną su we ren ność uzy skał
w 2002 r. Wte dy też przy ję to fla gę pań -
stwo wą; jest ona czer wo na, z trój ką ta -
mi − czar nym i żół tym przy drzew cu.
Bia ła gwiaz da sym bo li zu je nie pod le -
głość. W ty mże sa mym ro ku wpro wa -
dzo no nie ofi cjal ny herb pań stwa (głów -
nym ele men tem tar czy her bo wej by ły
skrzy żo wa ne sza ble). Ak tu al ny, za twier -
dzo ny usta wo wo, herb obo wią zu je od
2007 r. Na tar czy her bo wej (w kształ cie
naj wy ższej gó ry kra ju – Mon te Ra me lau
2963 m n.p.m.) umiesz czo no ka ra bi -
nek au to ma tycz ny Ka łasz ni ko wa AK -47
(w woj sku pol skim na zy wa nym daw niej
pi sto le tem ma szy no wym Ka łasz ni ko wa)
oraz strza łę i łuk. Te sym bo licz ne na rzę -
dzia wal ki zbroj nej przy po mi na ją o stu -
let nim okre sie zma gań o nie pod le głość.
Ko li sty herb uzu peł nia ją: snop ry żu
i kol ba ku ku ry dzy (sym bol rol nic twa),
otwar ta księ ga (roz wój kul tu ry) oraz na -
pi sy z de wi zą pań stwa i je go na zwą.

W 2002 r. emir Bah raj nu pro kla mo -
wał swój kraj kró le stwem. Z te go po wo -
du też na stą pi ła czę ścio wa zmia na wy -
glą du fla gi pań stwo wej. Ak tu al na fla ga
skła da się z dwóch pól pio no wych o ró -
żnej sze ro ko ści: bia łe go i czer wo ne go.
Styk pól two rzy li nię zyg za ko wa tą.
Utwo rzo nych w ten spo sób pięć bia łych
trój ką tów sym bo li zu je 5 fi la rów is la mu
– pu blicz ne wy zna nie wia ry, pię cio krot -
ną mo dli twę w cią gu dnia, post w ra ma -

da nie, jał mu żnę i piel grzym kę do Mek -
ki. Czer wień jest tra dy cyj ną bar wą więk -
szo ści państw re gio nu Za to ki Per skiej.

Od uzy ska nia nie pod le gło ści w 1991 r.
Turk me ni sta nem w spo sób dyk ta tor ski
rzą dził (aż do śmier ci w 2006 r.) Sa par -
mu rat Ny y azow (Ni ja zow). Je go oso ba
by ła przed mio tem kul tu – otrzy mał ty tuł
do ży wot nie go pre zy den ta, przy jął ty tuł
Turk men ba szy – przy wód cy Turk me nów,
mia sto Kra sno wodzk prze mia no wa no
na Turk men başy, w kra ju po sta wio no mu
licz ne po mni ki, dzień uro dzin był świę -
tem pań stwo wym. W 2003 r. Ny y azow
uznał, że do tych cza so wy ko li sty herb
pań stwa (obo wią zu ją cy od 1992 r.) na le -
ży zmie nić w herb o wy glą dzie ośmio ra -
mien nej gwiaz dy. Uwa żał, że u daw nych
Turk me nów ta ka gwiaz da by ła sym bo lem
ob fi to ści i po ko ju. W no wym her bie, po -
środ ku zie lo nej gwiaz dy, umiesz czo no
wi ze ru nek wierz chow ca (ra sy achał te kiń -

skiej bę dą cej du mą Turk me nów) na le żą -
ce go do pre zy den ta Ny y azo wa. Ry su nek
her bo wy uzu peł nia ją: 5 wzo rów tra dy cyj -
nych turk meń skich dy wa nów, to reb ki na -
sien ne ba weł ny, kło sy psze ni cy oraz pół -
księ życ (sym bol is la mu) z 5 gwiaz da mi.

Po roz pa dzie ZSRR po cząt ki nie pod -
le gło ści Gru zji nie by ły ła twe; w kra ju
wy bu chła woj na do mo wa za koń czo na
zwy cię stwem pro ro syj skie go pre zy den -
ta Edu ar da Sze werd na dze. W 2003 r.
ko ali cja re for ma to rów wy gra ła wy bo ry,
ale ich wy nik zo stał sfał szo wa ny. Do -
pro wa dzi ło to do ma so wych pro te stów,
zwa nych re wo lu cją róż, i w jej efek cie
pre zy den tem zo stał, urzę du ją cy do dzi -
siaj, Mi cha ił Sa akasz wi li. Do tych cza so -
wą fla gę za stą pi ła w 2004 r. „fla ga 5
krzy ży”. W cen trum bia łe go po la fla gi
(o dość nie ty po wych pro por cjach
100:147) umiesz czo no czer wo ny krzyż
św. Je rze go – pa tro na Gru zji i 4 ma łe
krzy że po bo kach. Układ krzy ży na wią -
zu je do tzw. krzy ża je ro zo lim skie go,
a ich licz ba sym bo li zu je 5 ran Chry stu -
sa. Do dat ko wo bocz ne krzy że ozna cza -
ją pro win cje za miesz ka ne przez mniej -
szo ści et nicz ne (Ab cha zja, Ad ża ria,
Ose tia Po łu dnio wa, Me sche tia) zjed no -
czo ne w pań stwie gru ziń skim, sym bo li -
zo wa nym przez krzyż w cen trum fla gi.
Przy ję ty ta kże w 2004 r. no wy herb
Gru zji przed sta wia św. Je rze go w wal ce
ze smo kiem, a tar czę her bo wą ozda bia
zło ta ko ro na. W wer sji wiel kiej her bu
Gru zji tar czę her bo wą pod trzy mu ją
zło te lwy. Ga łąz ka wi no ro śli przy po mi -
na o ro li tej ro śli ny w ży ciu i go spo dar -

Herb Al ba nii

Fla ga Ser bii

Fla ga Czar no gó ry

Fla ga Ko so wa

Herb Ma ce do nii

Fla ga pań stwo wa, 
fla ga na ro do wa

W więk szo ści państw, je go te ry to rium za -
miesz ku je w prze wa dze jed na na ro do -
wość. Stąd przy ję ło się sto so wać po ję cia
fla ga pań stwo wa i na ro do wa wy mien nie.
Nie za wsze są to ter mi ny iden tycz ne, np.
dla te go, że ist nie ją na ro dy, któ re po sia da -
ją wła sne fla gi na ro do we, bez po sia da nia
wła snej pań stwo wo ści. Przy kła dem są
fla gi Szko cji, Cze cze nii, Ba sków, Kur dów,
Abo ry ge nów.

słoń ce na czer wo nym tle, ale nie przy po mi na słoń ca z Ver gi ny i już nie dra żni Gre ków. Na to miast przed mio tem spo ru jest w dal szym cią gu na zwa pań stwa. Na fo rum mię -
dzy na ro do wym Ma ce do nia funk cjo nu je pod na zwą „Daw na Re pu bli ka Ju go sło wiań ska Ma ce do nii (FY ROM – The For mer Yugo slav Re pu blic of Ma ce do nia).
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ce kra ju. Herb do peł nia mot to pań -
stwo we: „Si ła tkwi w jed no ści”.

Trwa łość hi sto rycz na flag i her bów
państw świa ta jest bar dzo ró żna. Czę ste
zmia ny po li tycz ne po wo do wa ły, że od
uzy ska nia nie pod le gło ści w 1919 r. Afga -
ni stan kil ka na ście ra zy zmie niał swą fla -
gę pań stwo wą. Po oba le niu ta li bów
(ugru po wań is lam skich fun da men ta li -
stów), w 2002 r. przy ję to fla gę, któ ra mia -
ła trzy pio no we pa sy: czar ny, czer wo ny
i zie lo ny. Po środ ku umiesz czo no herb
pań stwo wy w ko lo rze bia łym. Przed sta -
wiał on me czet w oto cze niu wień ca
z kło sów psze ni cy – sym bo lu Afga ni sta nu
ja ko kra ju rol ni cze go. Ak tu al nie obo wią -
zu ją ca fla ga Is lam skiej Re pu bli ki Afga ni -
sta nu po cho dzi z 2004 r. i ró żni się od
po przed niej tyl ko nie co zmo dy fi ko wa -
nym ry sun kiem her bu (też z 2004 r.).

W 2006 r., po za koń cze niu krwa wej
dzie się cio let niej woj ny do mo wej, (w któ -
rej to ma oiści dą ży li do oba le nia mo nar -
chii), Ne pal zde cy do wał się na zmia nę zna -
ku pań stwo we go. Za sad ni czy mi ele men ta -
mi ry sun ko wy mi her bu Ne pa lu, od 2008 r.
fe de ra cyj nej re pu bli ki de mo kra tycz nej, są:
syl wet ka Mo unt Eve re stu (Czo mo lung my),
kon tur ma py kra ju, fla ga pań stwa, dło nie
– ko bie ca i mę ska (sym bo li zu ją ce rów ność
płci). Ca łość ota cza wie niec czer wo nych
kwia tów ro do den dro na, in. ró ża necz ni ka
(Rho do den dron ar bo reum), na ro do wej ro -
śli ny kra ju. U do łu her bu znaj du je się de wi -
za pań stwa „Mat ka oraz Oj czy zna są wa -
żniej sze na wet od ra ju”.

Z nie ja snych po wo dów w 2008 r.
zmo dy fi ko wa no herb Zjed no czo nych
Emi ra tów Arab skich. Wid nie je w nim
na dal zło ty „so kół Ku raj szy tów” (ple -
mie nia, z któ re go po cho dził pro rok
Ma ho met), ale umiesz czo ny na je go
pier si tra dy cyj ny sta tek arab ski (dhow)
zo stał za stą pio ny ko li stym em ble ma tem
z wy obra że niem fla gi pań stwo wej. 

Po oba le niu re żi mu Sad da ma Hu saj na
przez woj ska ko ali cyj ne na cze le ze Sta -
na mi Zjed no czo ny mi, w 2008 r. no we
wła dze Ira ku po sta no wi ły zmo dy fi ko wać
fla gę pań stwo wą. Za zmia ną fla gi opto -
wa li przede wszyst kim Kur do wie, któ rzy
nie chcie li wy wie szać fla gi obo wią zu ją cej
w cza sach – znie na wi dzo ne go przez nich
– Sad da ma Hu saj na, rzą dzą ce go Ira kiem
do 2003 r. Czer wo no -bia ło -czar ne bar -
wy fla gi nie zo sta ły zmie nio ne, ale na
bia łym pa sie zo sta wio no tyl ko zie lo ny
na pis Al la hu ak bar – „Bóg jest wiel ki”,
w al fa be cie ku fic kim. Kon se kwen cją
zmia ny fla gi by ła (w 2008 r.) mo dy fi ka cja
her bu pań stwo we go. Po zo stał nim „orzeł
Sa la dy na” (bo ha te ra mu zuł ma nów z cza -
sów kru cjat), ale na je go pier si umiesz -
czo no tar czę już z no wą fla gą.

De mo kra tycz ne rzą dy, w nie pod le -
głej od 1948 r. Bir mie, prze rwa ne zo sta -
ły w 1962 r., kie dy to ge ne rał Ne Win
do ko nał za ma chu sta nu. Ogło szo no
pro gram tzw. bir mań skiej dro gi do so cja -
li zmu, co m.in. mia ło ozna czać in te gra -
cję ro dzi mych, opar tych na bud dy zmie,
war to ści kul tu ro wych z ide olo gią mark si -

stow ską. Zna cjo na li zo wa no prze mysł
i ban ki, od cię to się od wpły wów za gra -
nicz nych, re pre sjom pod da no mniej szo -
ści na ro do we i prze ciw ni ków po li tycz -
nych. W 1989 r. prze mia no wa no na zwę
pań stwa z Bir my na My an mar, a na zwę
sto li cy − z Ran gu nu na Yan gon. Rzą dy
woj sko wych do pro wa dzi ły do po gor sze -
nia sy tu acji go spo dar czej i wy bu chów
nie za do wo le nia spo łecz ne go. Lud ność,
zwłasz cza mniej szo ści na ro do we, do ma -
ga się wpro wa dze nia obie ca nej de mo -
kra cji, po sza no wa nia wol no ści re li gij nej
i praw czło wie ka. W 2008 r., w związ ku
z uchwa le niem no wej kon sty tu cji i ko lej -
ną zmia ną na zwy pań stwa, tym ra zem
na Re pu bli ka Związ ku My an mar, wpro -
wa dzo no no wy wzór fla gi i zmo dy fi ko -
wa no herb. Fla ga, uży wa na od 2010 r.,
po sia da 3 po zio me pa sy: żół ty, zie lo ny
i czer wo ny, a po środ ku du żą gwiaz dę.
Żół ty pas fla gi sym bo li zu je so li dar ność,
zie lo ny – przy ro dę i rol nic two, czer wo ny
– od wa gę. Bia ła gwiaz da ozna cza wiecz -
ną trwa łość pań stwa bir mań skie go.
W zło to -czer wo nym her bie Bir my (My -
an ma ru) wid nie je kon tur ma py kra ju
oto czo ny ga łąz ka mi ry żu. Dwa mi tycz ne
lwy sym bo licz nie strze gą bez pie czeń -
stwa kra ju.

Afry ka
W po ło wie lat 90. XX w. Rwan da sta -

ła się miej scem jed nej z naj bar dziej
krwa wych w hi sto rii Afry ki wo jen do -

Herb Ti mo ru Wschod nie go Herb Turk me ni sta nu

Fla ga Afga ni sta nu Herb Gru zji

Herb Ne pa lu
Herb Ira ku

Fla ga Bir my (Myanmaru)
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mo wych po mię dzy Hu tu a Tut si − dwo -
ma głów ny mi ple mio na mi kra ju.
Po względ nym opa no wa niu sy tu acji
w pań stwie za czę to my śleć o wpro wa -
dze niu no wej fla gi, któ ra sym bo li zo wa -
ła by po kój (i nie mia ła bar wy czer wo nej
przy po mi na ją cej krew, tak jak fla ga do -
tych cza so wa). No wa fla ga przy ję ta
w 2001 r., po zno we li zo wa niu kon sty tu -
cji, po sia da 3 po zio me pa sy: nie bie ski,
żół ty, zie lo ny. W pra wym gór nym ro gu
po la fla go we go umiesz czo no słoń ce,
sym bo li zu ją ce no wą na dzie ję na po kój,
a je go pro mie nie − szcze rość i otwar -
tość. We wnątrz ko li ste go her bu Rwan dy
(też przy ję te go w 2001 r.) znaj du ją się
ry sun ki słoń ca, sor go, ka wy, ko ła zę ba -
te go, tarcz bo jo wych. W cen trum her bu
umiesz czo no tra dy cyj ny dla tu byl ców
kosz. Ko sza mi ta ki mi (we wnątrz któ rych
zwy kle są mniej sze ko sze – na wzór ro -
syj skich ma trio szek) lu dzie się ob da ro -
wu ją na znak przy ja źni. 

Fla ga Ko mo rów jest już pią tą od mo -
men tu uzy ska nia nie pod le gło ści w 1975 r.
Za sad ni czym ele men tem więk szo ści
flag był pół księ życ z gwiaz da mi na zie -
lo nym tle (sym bo le is la mu), a zmia ny
do ty czy ły tyl ko po ło że nia księ ży ca.
Po zmia nie ustro ju pań stwa (obec nie fe -
de ra cja sa mo rząd nych wysp) i przy ję ciu
no wej kon sty tu cji, w 2002 r. wpro wa -
dzo no ko lej ną fla gę. Po sia da ona 4 pa sy
(żół ty, bia ły, czer wo ny i nie bie ski),
a przy drzew cu − zie lo ny trój kąt z pół -
księ ży cem i 4 gwiaz da mi. Pa sy i gwiaz -
dy sym bo li zu ją 4 wy spy ar chi pe la gu.

De mo kra tycz na Re pu bli ka Kon ga
(w la tach 1971–1997 no szą ca na zwę
Za ir) kil ka krot nie zmie nia ła swe sym bo -
le od cza sów uzy ska nia nie pod le gło ści
w 1960 r. Ak tu al na, szó sta już fla ga,
obo wią zu je od 2006 r., po przy ję ciu
no wej kon sty tu cji pań stwa. Jest to fla ga
z lat 1963–1971, ale z kil ko ma ma ły mi
zmia na mi. Błę kit ne po le fla gi prze ci na
uko śnie czer wo ny (w żół tym ob ra mo -
wa niu) pas, a w gór nym le wym ro gu
umiesz czo no żół tą pię cio ra mien ną
gwiaz dę (sym bol jed no ści kra ju i je go
świe tla nej przy szło ści). W her bie pań -
stwo wym (też z 2006 r.) wid nie je gło wa
lam par ta oto czo na, z pra wej (he ral -
dycz nie) stro ny przez kieł sło nia, a z le -
wej – włócz nię. 

Po przed nia fla ga kró le stwa Le so tho
po sia da ła em ble mat skła da ją cy się z tar -
czy bo jo wej, włócz ni i ma czu gi. Aby
moc nej pod kre ślić po ko jo wy cha rak ter
pań stwa, przy oka zji 40-le cia uzy ska nia

nie pod le gło ści, w 2006 r. zmie nio no
wy gląd fla gi. Po sia da ona 3 po zio me pa -
sy: nie bie ski, bia ły, zie lo ny. Po środ ku,
na pa sie bia łym, umiesz czo no tra dy cyj -
ny ka pe lusz ro dzi me go lu du Ba so tho.
Bar wy fla gi na wią zu ją do na ro do wej de -
wi zy Khso to, Pu la, Na la – „Po kój,
Deszcz, Ob fi tość”. Rów nież w 2006 r.
zmie nio no ko lo ry sty kę nie któ rych de ta li
her bo wych, np. tar cza her bo wa po -
przed nio by ła żół ta, te raz jest brą zo wa.

Fla ga Ma la wi obo wią zy wa ła od mo -
men tu uzy ska nia nie pod le gło ści
w 1964 r., aż do 2010 r. Wte dy to no -
wo wy bra ny pre zy dent Bin gu wa Mu -
tha ri ka, wpro wa dza jąc re for my go spo -
dar cze, zmo dy fi ko wał rów nież fla gę
pań stwo wą. Po zo sta ła jed nak jej do -
tych cza so wa ko lo ry sty ka i sym bo li ka.
Fla gę two rzą trzy po zio me pa sy: czer -
wo ny, czar ny i zie lo ny, a po środ ku wid -
nie je bia łe słoń ce. Sym bo li ka fla gi jest
po dob na, jak w przy pad ku wie lu in -
nych państw afry kań skich. Ko lor czer -
wo ny sym bo li zu je krew bo ha te rów
prze la ną w wal ce o wol ność, czar ny
– na ród afry kań ski, zie lo ny – ro ślin ność
kra ju. Słoń ce ozna cza po kój, przy ja zne
uspo so bie nie miesz kań ców i po my śl -
ność kra ju. Licz ba pro mie ni sło necz nych
nie ma zna cze nia sym bo licz ne go (na po -
przed niej fla dze słoń ce mia ło 31 pro -
mie ni przy po mi na ją cych, że Ma la wi by -
ło 31. nie pod le głym kra jem kon ty nen tu).

W po ło wie 2011 r., po dłu go trwa łej
woj nie do mo wej w Su da nie, pro kla mo -

wa no nie pod le głość Re pu bli ki Su da nu
Po łu dnio we go. Fla ga naj młod sze go
pań stwa świa ta skła da się z 5 po zio -
mych pa sów, trzech szer szych: czar ne -
go (sym bo li zu ją ce go ko lor skó ry Afry -
kań czy ków), czer wo ne go (krew bo jow -
ni ków o wol ność) i zie lo ne go (buj na
przy ro da), oraz dwóch wą skich, bia łych
(po kój). Przy drzew cu fla gi znaj du je się
błę kit ny trój kąt (wo dy Ni lu) ze zło tą
gwiaz dą, któ ra ma sym bo licz nie prze -
wo dzić kra jo wi. Her bo wym pta kiem
Su da nu Po łu dnio we go jest bie lik afry -
kań ski (Ha lia eetus vo ci fer), ży ją cy
na więk szo ści te ry to rium kra ju. Uosa -
bia on zwin ność, by strość, si łę i do stoj -
ność. Na pier siach or ła umiesz czo no
tra dy cyj ną tar czę oraz – skrzy żo wa ne
ze so bą − dzi dę i ło pa tę, któ re sym bo -
li zu ją wo lę obro ny kra ju i cię żką pra cę
dla wy ży wie nia je go miesz kań ców.

Do nie daw na je dy ną mo no chro ma -
tycz ną fla gą pań stwo wą na świe cie by ła
fla ga Li bii, obo wią zu ją ca od 1977 r. Jej
zie lo ny ko lor sym bo li zo wał przede
wszyst kim is lam, po nad to zie lo ną re wo -
lu cję w rol nic twie oraz zie lo ną ksią żecz -
kę Mu am ma ra Kad da fie go, w któ rej wy -
ło żył on pryn cy pia li bij skiej re wo lu cji lu -
do wej. Je den ko lor fla gi miał być ta kże
wy ra zem rów no ści wszyst kich oby wa te -
li pań stwa. Jesz cze w trak cie walk re wo -
lu cjo ni stów z woj ska mi li bij skie go dyk -
ta to ra Kad da fie go Tym cza so wa Ra da
Na ro do wa przy ję ła w sierp niu 2011 r.
no wą fla gę pań stwo wą, po przed nio

Czy wie cie, że…?
z Czę sto na fla gach lub w her bach umiesz cza ne są sym bo le da ne go kra ju. Przy kła do -

wo na fla dze Ka na dy jest liść klo no wy, w her bie Au stra lii – struś, na fla dze i w her bie
Pa pui -No wej Gwi nei – ptak raj ski. Nie któ re jed nak kra je ma ją sym bo le, któ re nie zna -
la zły się w zna kach pań stwo wych, np. No wa Ze lan dia – pta ka ki wi, Fran cja – ga lij -
skie go ko gu ta, Ir lan dia – trój list ną ko ni czy nę, Ja po nia – kwiat dzi kiej wi śni, Ho lan dia
– tu li pa na, Sta ny Zjed no czo ne – ró żę. Ko lor zie lo ny sym bo licz nie na wią zu je do Ir lan -
dii, a po ma rań czo wy do Ho lan dii (bar wa dy na stii Na ssau).

z Go dło Ko rei Pół noc nej przed sta wia gó rzy sty kra jo braz nad elek trow nią Am no kań ską
– je dy ną w chwi li ogło sze nia re pu bli ki. Obiekt sym bo li zu je prze mysł kra ju i ener gię
pra co wi te go na ro du.

z Geo gra ficz ną fla gą mo żna na zwać fla gę Cy pru. Wid nie je na niej kon tur wy spy oraz
ga łąz ki oliw ki, sym bo li zu ją ce po kój. Neu tral ny wy gląd był kom pro mi sem mię dzy lud -
no ścią grec ką a tu rec ką. Bia ły ko lor fla gi jest tra dy cyj nym ko lo rem po ko ju, a żół ty
sym bo li zu je wy do by wa ne tu daw niej bo ga te zło ża rud mie dzi.

z Zgod nie z tra dy cją ame ry kań ską ka żdy stan ma ofi cjal nie uzna wa ne ce chy i em ble -
ma ty. Przy kła do wo – Ala ba ma to stan ba weł nia ny, Ari zo na – stan Apa czów, Wy oming
– stan kow bo jów. Kwia tem Mis so uri jest głóg, Mis si si pi – ma gno lia, Ida ho – ja śmin.
Za drze wo Io wa ob ra no dąb, Ka li for nii – se kwo ję, Ver mont – klon cu kro wy. Pta kiem
Wir gi nii jest kardy nał, Da ko ty Po łu dnio wej – ba żant, a Ala ski – par dwa.
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uży wa ną w cza sach Kró le stwa Li bii w la -
tach 1951−1969. Po sia da ona 3 po zio -
me pa sy: czer wo ny, czar ny i zie lo ny,
a na pa sie czar nym (o po dwój nej sze ro -
ko ści) wid nie je pół księ życ z gwiaz dą.
Ko lo ry fla gi sym bo li zu ją hi sto rycz ne kra -
iny wcho dzą ce w skład dzi siej szej Li bii:
Faz zan (czer wo ny), Cy re naj kę (czar ny
pas z pół księ ży cem) i Try po li ta nię (zie lo -
ny). Po nad to są to tzw. bar wy pa na rab -
skie. W la tach 1977−2011 her bem Li -
bii był „so kół Ku raj szy tów”. Obec nie
funk cje her bu peł ni okrą gły em ble mat,
któ ry ma po stać dwóch we wnętrz nych
okrę gów. W środ ko wym znaj du ją się
trzy pół księ ży ce – sym bo le is la mu,
w ko lo rze zie lo nym, czar nym i czer wo -
nym. Obok nich wid nie ją trzy czar ne fa -
le, sym bo li zu ją ce pu styn ne pia ski oraz
gwiaz da na znak bez chmur ne go li bij -
skie go nie ba. Na ze wnętrz nym okrę gu
arab ski i an giel ski na pis ozna cza: „Li bia.
Na ro do wa Ra da Tym cza so wa”.

W 2002 r. w miej sce do tych cza so -
wej Or ga ni za cji Jed no ści Afry kań skiej
(OJA) po wo ła no Unię Afry kań ską (UA),
któ ra – we dług opi nii przy wód ców
państw te go kon ty nen tu – win na sku -
tecz niej przy śpie szyć in te gra cję Afry ki.
Unia Afry kań ska (Afri can Union) sku pia
wszyst kie kra je Afry ki, z wy jąt kiem Ma -
ro ka. Do 2010 r. UA uży wa ła fla gi swej
po przed nicz ki. No wa fla ga jest zie lo na,
a w jej środ ku znaj du je się syl wet ka
kon ty nen tu afry kań skie go oto czo na 53
żół ty mi gwiaz da mi i 53 bia ły mi pro mie -
nia mi sło necz ny mi, sym bo li zu ją cy mi
licz bę człon ków or ga ni za cji.

Ame ry ka Po łu dnio wa
Z ini cja ty wy rzą dzą ce go We ne zu elą

pre zy den ta Hu go Cha ve za, oska rża ne go
przez opo zy cję o za pę dy dyk ta tor skie
i pró by wpro wa dze nia so cja li zmu na mo -
dłę ku bań ską, w 2006 r. do ko na no mo dy -
fi ka cji sym bo li pań stwo wych. Fla ga pań -
stwo wa skła da się na dal z 3 pa sów: żół te -
go, nie bie skie go i czer wo ne go. Do ist nie -
ją cych do tych czas 7 bia łych gwiazd (sym -
bo li zu ją cych pierw sze pro win cje, któ re
pod ję ły wal kę o nie pod le głość), do da no
ko lej ną, ozna cza ją cą hi sto rycz ną pro win -
cję Guy ana. W her bie, któ ry też wid nie je
na fla dze, zmie nio no przede wszyst kim
ry su nek dzi kie go ko nia, sym bo li zu ją ce go
nie za wi słość i wol ność. Uwa ża się, że kie -
ru nek cwa łu ją ce go her bo we go ru ma ka
od po wia da le wi co wej orien ta cji obec -
nych władz pań stwa. 

* * *

W prze cią gu ostat niej de ka dy prze -
pro wa dzo no sto sun ko wo du żo zmian
flag i her bów pań stwo wych. Do ty czy ły
wię cej jak 30 przy pad ków, w po nad
dwu dzie stu kra jach świa ta, naj wię cej
na kon ty nen tach azja tyc kim i afry kań -
skim. Za sad ni cze lub czę ścio we zmia ny
naj wa żniej szych sym bo li pań stwo wych
zwy kle do ko ny wa ne są po wa żnych
wy da rze niach hi sto rycz nych, np. uzy -
ska nie nie pod le gło ści, za sad ni cze prze -
obra że nie ustro ju spo łecz no -po li tycz -
ne go. W nie któ rych jed nak przy pad -
kach, szcze gól nie w kra jach okre śla -
nych do nie daw na po wszech nie Trze -

cim Świa tem, ko rekt flag i her bów pań -
stwo wych do ko nu je się ze sto sun ko wo
bła hych po wo dów, np. doj ścia do wła -
dzy no we go przy wód cy czy par tii po li -
tycz nej, cza sem też ze wzglę du na oso -
bi ste po glą dy gło wy pań stwa. Zmia na
fla gi nie w ka żdym przy pad ku po cią ga
za so bą zmia nę her bu, i od wrot nie.
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