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Leszek Zakrzewski

Arabski ethos rycerski*

Profesor Maria Ossowska, w swej ksiåºce Ethos rycerski i jego odmia-
ny (Warszawa 1986), omawiajåc ethos rycerski na przestrzeni wieków,
dostrzega nastæpujåce, waºne dla niego, skÆadniki. Så to: pochodzenie
spoÆeczne zwiåzane ze znajomo¥ciå wÆasnej genealogii, siÆa fizyczna
majåca znaczenie w walce, zdolno¥ì do piæknego wysÆawiania siæ, odwa-
ga, dbaÆo¥ì o cze¥ì wÆasnå, szczodro¥ì rycerza okazywana wobec innych,
dalej wÆasno¥ì i wreszcie etyka walki silnie poÆåczona z tym etosem. Idåc
tropem wielkiej uczonej, za cel stawiamy sobie próbæ odpowiedzi na
pytania: czy podobne skÆadniki moºna wyróºniì omawiajåc etos rycerski
Beduinów i czy walka prowadzona przez nich przypomina walkæ rycerzy
w ¥redniowiecznej Europie? W tym celu wybraÆem do analizy jeden
z najsÆynniejszych romansów arabskich — Sirat Antara1.

Bohaterem utworu jest czarnoskóry Antara Ibn Szaddad (ºyjåcy w II
poÆowie VI w.), postaì historyczna — rycerz i poeta, pochodzåcy z ple-
mienia Abs, ze ¥rodkowej Arabii. ByÆ on nie¥lubnym synem emira
Szaddada i niewolnicy Zabiby. Dziæki swoim czynom otrzymaÆ wolno¥ì
i staÆ siæ jednym z najbardziej znanych rycerzy plemienia. Jako poeta
zasÆynåÆ zwyciæºajåc w turnieju poetyckim w Ukaz (miasto koÆo Mekki),
a jego mu’ allak, czyli kasyda (poemat) zostaÆ w dowód uznania zawie-
szony w ¥wiåtyni Ka’ba w Mekce.

Po tych wstæpnych wyja¥nieniach, zgodnie z przyjætymi zaÆoºeniami,
postaram siæ przeanalizowaì Sirat Antara.

Zacznijmy od genealogii, czyli pochodzenia bohaterów. MiaÆo ono, jak
dowodzi prof. Ossowska, duºe znaczenie w kulturze rycerskiej Europy.
Przypomina, jak w Iliadzie wylicza siæ dostojnych przodków kaºdego
rycerza. Mówiåc za¥ o rycerstwie zachodniej Europy zatrzymuje siæ nad
dobrym urodzeniem, jako bardzo waºnym atrybutem.

*  Streszczenie komunikatu wygÆoszonego na zebraniu naukowym PTHer. w War-
szawie 19 V 2000 r.
1 SÆowo sira znaczy dosÆownie biografia, obraz ºycia, reputacja, historia lub
opowiadanie. Så to epickie dzieje ºywota, pisane prozå lecz przeplatane wierszem
i naleºå do gatunku ustnej epiki bohaterskiej (zob. D. M a d e y s k a, Arabskie
romanse rycerskie, „Przeglåd Orientalistyczny”, nr 2(110), 1979). Nie dysponujemy
tÆumaczeniem polskim tego dzieÆa, w zwiåzku z tym naleºaÆo siægnåì do tÆuma-
czenia dwóch znanych rosyjskich arabistów I. Filsztyñskiego i B. Szidfara, noszå-
cego tytuÆ íizn i podwigi Antary (íycie i bohaterskie czyny Antary), wydanego
w Moskwie w 1968 roku. Jest to skrót oryginaÆu liczåcy ponad 450 stron.
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Znaczenie dobrego pochodzenia i zwiåzane z tym miejsce w struktu-
rze plemienia Beduinów jest w íywocie Antary ciågle podkre¥lane. Sam
bohater jest tego doskonaÆym przykÆadem. Antara, jako znany juº rycerz
i poeta a przy tym dojrzaÆy mæºczyzna, w rozmowie z cesarzem bizantyj-
skim (gdy przebywaÆ jako go¥ì na jego dworze) powiada: „Jestem potom-
kiem szlachetnych, walecznych i biegÆych wojowników, których wszyscy
przezwali jeªdªcami przeznaczenia i szybkiej ¥mierci. A moja matka —
córka króla Nadºaszi, pochodziÆa z abisyñskiej czarnej strony. A mój
ojciec byÆ jednym ze znaczniejszych wodzów plemion Abs i Adnan”. Jak
juº zaznaczyÆem Antara uzyskaÆ wolno¥ì, a z czasem wysokå pozycjæ
dziæki swoim bohaterskim czynom2.

Gdy toczå siæ pojedynki narrator przypomina, kto kogo rodzi, i umie-
szcza w strukturze plemienia. Przypomnijmy, ºe surowy klimat pustyni
wymagaÆ od Beduinów wspóÆpracy, bo tylko wspólnymi siÆami mogli oni
przeºyì. To mogÆo w pewnym stopniu niwelowaì róºnice pochodzenia,
wszak kaºdy zaleºaÆ od kaºdego. Nie zmienia to faktu, ºe w siracie
moºemy dostrzec pewnå solidarno¥ì arystokratycznå. Gdy niewolnik
Biszar chce zabiì emirów Umara i Rabiego, Kajs, syn króla Zucheira nie
pozwala na to. Rzuca siæ na Biszara z mieczem i rani, uwalniajåc swych
kuzynów. Wizr Ibn Dºabir, wziæty do niewoli przez Antara, zwraca siæ do
Abli (juº jego ºony): „O córko sÆawnych Arabów, weª mnie pod swojå
opiekæ, wiedz ºe szlachetni ludzie powinni pomagaì jeden drugiemu”. Na
te sÆowa Abla nakazuje zwolniì Wizra. Antara, gdy dowiaduje siæ o tym,
chwali ºonæ. Wzywa Wizra, daje mu bogate podarunki, wielbÆådy i pu-
szcza wolno. Szwagier Wizra, Amr, gdy dowiaduje siæ o tym, wyrusza do
Antary, dziækuje mu i podziwia jego szlachetno¥ì.

Bardzo waºnå cechå kaºdego rycerza byÆa jego tæºyzna fizyczna. Na
rozwój fizyczny i siÆæ bohaterów kÆadzie siæ takºe nacisk w omawia-
nym dziele.

Czytamy w nim, ºe Zabiba urodziÆa syna, czarnoskórego, duºego,
o szerokich plecach i piersi, z twardymi ko¥ìmi, o duºej gÆowie i kædzie-
rzawych wÆosach. Antara rósÆ szybko; duºo jadÆ, a gdy matka nie dawaÆa
mu posiÆku ryczaÆ jak dziki zwierz. Juº jako dziecko byÆ bardzo silny.
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2 Warto zaznaczyì, ºe miædzy VIII a XI w. rozwinæÆa siæ nauka genealogii — nasab
— jako jedna z nauk „arabskich”. Jednå z pierwszych ksiåg z tej dziedziny byÆa
Kitab an–nasab al–kabir (Wielka ksiæga genealogii), autorstwa Hiszama al–Kalbie-
go (zm. 819), stanowiåca podstawæ do dalszych prac tego rodzaju. Genealogia
wyja¥niaÆa takºe róºnice miædzy biednå Arabiå PóÆnocnå, a znacznie bardziej
dostatniå Arabiå PoÆudniowå. Arabowie mieli ¥wiadomo¥ì, ºe pochodzå od dwóch
przodków: Kahtana i Ismaila. Kahtanici zamieszkiwali poÆudnie a isma’ilici czæ¥ì
¥rodkowå i póÆnocnå. Miædzy nimi dochodziÆo ciågle do walk. Plemiæ Abs, z którego
wywodziÆ siæ Antara, zamieszkiwaÆo czæ¥ì ¥rodkowå, ståd nie zaskakujå opisywa-
ne w siracie, walki tego plemienia z kahtanitami.



RozrywaÆ tkaniny. Gdy miaÆ dwa lata, biegaÆ miædzy namiotami, chwytaÆ
kije, którymi byÆy przymocowane, wyrywaÆ je aº namioty padaÆy na
gÆowy. BawiÆ siæ z psami; chwytaÆ je za ogony i rzucaÆ. Majåc trzy lata byÆ
silniejszy od innych dzieci. ByÆ gwaÆtowny, musiaÆ zawsze postawiì na
swoim — biÆ paÆkå te dzieci, które mu siæ przeciwstawiÆy. Gdy byÆ starszy
powalaÆ na ziemiæ wielbÆådy. Syn Antary, Majsar, przeszedÆ podobne
wychowanie. Przede wszystkim uczyÆ siæ jazdy konnej. PróbowaÆ swej siÆy
walczåc z lwami — najczæ¥ciej ÆapaÆ je i przywoziÆ do obozu. PolowaÆ takºe
na gazele i pantery. Poza tym, jak czytamy, byÆ mÆodzieñcem wesoÆym,
szczodrym i szlachetnym.

Do kunsztu rycerskiego naleºaÆa umiejætno¥ì posÆugiwania siæ mie-
czem i kopiå. Jak znakomicie posÆugiwaÆ nimi Antara pokazujå pojedyn-
ki, które toczy on z rycerzami, wobec cesarza bizantyjskiego. Brat boha-
tera, Szejbub, posÆuguje siæ natomiast Æukiem. Towarzyszy on Antarze
niemal we wszystkich wyprawach, zawsze blisko brata. Gdy ten walczy
swym wspaniaÆym mieczem, Szejbub gradem strzaÆ osÆania go przed
innymi napastnikami. A Szejbub jest doskonaÆym Æucznikiem. Poza tym
szybko biega — moºe dogoniì nawet gazelæ.

WytrzymaÆo¥ì fizycznå widaì doskonale po dÆugo¥ci pojedynków,
które trwajå po wiele godzin, i czæsto przenoszone så na nastæpny dzieñ.
W czasie jednej z bitew Antara zabija 1000 rycerzy przeciwnej strony.
Chociaº jest to fantazja, pokazuje jednak, ºe prawdziwy rycerz musi
byì wytrzymaÆy na trudy i gotów do walki nawet w najtrudniejszych
warunkach.

WytrzymaÆo¥ì byÆa waºna nie tylko w walce. Warunki ºycia na pusty-
ni byÆy tak ciæºkie, ºe tylko zahartowany czÆowiek mógÆ przeºyì. W tych
warunkach nastæpuje symbioza czÆowieka ze zwierzæciem. W warunkach
pustynnych så to wielbÆådy i konie. Nie naleºy byì zatem zaskoczonym
podziwem jakiego doznaje Antara na widok konia Adºbara, w którym
natychmiast siæ zakochuje. Pragnie go mieì. Oddaje za niego caÆå
zdobycz, co zresztå póªniej powoduje gniew ze strony innych rycerzy.
Adºbar towarzyszy we wszystkich bitwach swojemu panu. Jest do niego
bardzo przywiåzany. Gdy Antara umiera, Adºbar nie chcåc by kto¥ inny
go dosiadaÆ, wyrywa siæ i ucieka na pustyniæ, gdzie koñczy swój ºywot.
Z tego samego powodu, znany w kulturze europejskiej koñ Bajard, ucie-
ka w lasy ardeñskie po ¥mierci swego pana Renauda de Montaubana
(bohatera Czterech synów Aymona, Orlanda szalonego Ariosta czy Orlan-
do innamorato hr. Boiardo). Jego rºenie w Lesie Ardeñskim podobno
moºna usÆyszeì jeszcze dzisiaj. Ojciec Antara miaÆ takºe wspaniaÆego
rumaka, który byÆ sÆawny, piækny i niezaståpiony w boju.

Dla ¥redniowiecznego rycerza miecz i koñ så najcenniejszymi skar-
bami. Miecz, którym walczy Antara, ma swojå niezwykÆå historiæ. Zwie
siæ on az–Zami i byÆ wÆasno¥ciå emira Charisa Ibn Tubba, wodza plemie-
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nia Chamir, którego dziadkiem byÆ król Hassan, wódz wszystkich wo-
dzów (znów pojawia siæ tu genealogia). Miecz przekazywany byÆ z poko-
lenia na pokolenie. I ma on niezwykÆe wÆa¥ciwo¥ci. Moºna nim uderzaì
w skaÆæ, która pæka, lecz miecz nadal jest caÆy. W romansach rycerskiej
Europy miecz pojawia siæ bardzo czæsto. SÆynny Durandal hrabiego
Rolanda, Ekskalibur króla Artura, czy Balmung z Pie¥ni o Nibelungach,
miecz Zygfryda.

Mówiåc o etosie rycerskim, trzeba wspomnieì o sztuce wysÆawiania
siæ, piæknego mówienia. Antara, o czym byÆa juº mowa, jest poetå.
Poczåtkowo tworzy on pod wpÆywem wielkiego, niespeÆnionego z racji
pochodzenia, uczucia do swej kuzynki Abli. Antara pisze poematy sÆa-
wiåce urodæ i znakomite pochodzenie wybranki swego serca. A poezja
w¥ród Beduinów byÆa bardzo ceniona. Wiemy, ºe Antara wygraÆ turniej
poetycki w Ukaz i ºe jego poemat zostaÆ wówczas zawieszony w ¥wiåtyni
Ka’ba, w Mekce, co byÆo wielkim zaszczytem.

WspomniaÆem o miÆo¥ci do Abli. Stosunek Antary do kobiet jest
bardzo opiekuñczy. Nazywany jest on w poemacie obroñcå kobiet, nie-
zaleºnie od ich pozycji spoÆecznej.

Cze¥ì i dbaÆo¥ì o wÆasne wyróºnienie jest nastæpnym rysem rycerza.
ByÆa juº o tym mowa, ºe Antara jako dziecko i mÆodzieniec dåºyÆ do
wyróºnienia, ºe zawsze musiaÆ byì przed swoimi rówie¥nikami. Ta chæì
bycia pierwszym pozostaÆa mu do koñca ºycia. We wspomnianej rozmo-
wie z cesarzem bizantyjskim Antara dokonuje autoprezentacji. Powiada:
„PrzecierpiaÆem wiele, lecz oºeniÆem siæ z Ablå i zabiÆem za niå wielu
ludzi, a teraz wszyscy ¥miaÆkowie, rycerze i królowie bojå siæ mojej siÆy
i odwagi”, i dalej „wiedz, ºe jestem pierwszym farysem naszych czasów”.

Z wyróºnieniem Æåczy siæ szczodro¥ì, a ta jest zwiåzana z posiada-
niem. W przypadku Beduinów szczególne znaczenie miaÆo posiadanie
odpowiedniej ilo¥ci baranów, owiec czy wielbÆådów. Antara, zwÆaszcza
póªniej, gdy jest juº emirem, posiada liczåce wiele tysiæcy sztuk stada
tych zwierzåt. WÆasno¥ì ziemska, w europejskim rozumieniu, nie miaÆa
znaczenia. Antara jest szczodry i dodajmy, ºe szczodry nie tylko wobec
równych sobie. Pewnego razu pomaga biednemu mÆodzieñcowi, którego
nie staì byÆo na zapÆacenie za dziewczynæ, którå pokochaÆ, i dlatego
musiaÆ by kra¥ì wielbÆådy; Antara przekazuje mu te zwierzæta. Go¥cin-
no¥ì jest takºe waºna. Kiedy w wyniku jednej z bitew, Antara traci stado
wielbÆådów, Abla mówi do niego: „U nas jeszcze duºo wielbÆådów, ºeby
nakarmiì szlachetnych Arabów, twoich go¥ci”.

Wymienione tu cechy, a wiæc wytrzymaÆo¥ì, szczodro¥ì, odwaga,
opiekuñczo¥ì i szlachetno¥ì wobec kobiet (ale takºe szerzej oddanie siæ
swojej spoÆeczno¥ci i otoczeniu) wpisujå siæ w rycerski kodeks Bedui-
nów, zw. Muruwwa, co znaczy mæstwo. Honor (ird) nakazuje za¥ podpo-
rzådkowaì siæ mæºczyªnie tym ideaÆom. Kodeks ten zostanie póªniej
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przejæty przez islam; wszak Prorok Muhammad byÆ dzieckiem pustyni.
Z kodeksu tego ginie wówczas zemsta, jako niezgodna z zaÆoºeniami
nowej religii. A zemsta jest stale obecna w ºyciu Beduinów. Badacze
podkre¥lajå, ºe wÆa¥nie prawo talionu, zdecydowanie ograniczaÆo liczbæ
ofiar ¥miertelnych (bædåcych wynikiem walk czy zabójstw). Czytajåc
jednak Sirat Antara odnosi siæ wraºenie, ºe krew leje siæ czæsto. Opisy
walk  så bardzo krwawe —  rycerze poprzecinani na póÆ, bez gÆów,
poprzebijani mieczami — nie potwierdzaÆyby tezy, jakoby w walce ogra-
niczano jako¥ swoje zapædy. A przecieº za kaºdego jeñca moºna wziåì
duºy okup. Zemsta funkcjonuje w ºyciu prywatnym. M¥ciì siæ moºna za
róºne rzeczy, najczæ¥ciej jednak za ¥mierì kogo¥ bliskiego. Emir Szas
chce zabiì Antaræ bo ten pozbawiÆ ºycia jego syna Dadºiego. Gamra,
córka Faiza, chce ¥mierci Antary za ¥mierì swego ojca. Lecz zemsta moºe
mieì i inne ªródÆo — król Anursziwan pragnie pognæbiì Antaræ, bo ten
zhañbiÆ króla Asfada. Emirowie chcå ¥mierci Antary, za to ºe pragnie
po¥lubiì Ablæ i wej¥ì do szlachetnego rodu.

Trzeba jeszcze zwróciì uwagæ na charakterystycznå rzecz. Podstæp,
zasadzka så sposobami eliminacji przeciwnika. W kulturze rycerskiej
Europy otwarta walka jest ceniona znacznie wyºej. W siracie jest za¥
wiele opisów zasadzek i podstæpów. Co ciekawe taki rodzaj walki stosujå
takºe emirowie wobec niewolnika, którym byÆ Antara. Plan zabicia go
w Dolinie Gazeli nie udaje siæ.

Wojny prowadzone przez plemiona na pustyni majå przede wszystkim
charakter Æupieºczy. Wiemy juº jak straszna bieda panowaÆa w Arabii.
Wiemy teº jak duºe znaczenie dla przeºycia miaÆy wielbÆådy, owce czy
barany. Plemiona napadajå na siebie bo widzå w tym ¥rodek do przeºy-
cia. Nie jest powodem walk ochrona ojczyzny, czy nawet rodzinnej ziemi.
Nie jest jej powodem takºe religia. W islamie podboje miaÆy charakter
religijny, a walka w obronie wiary byÆa najwyºszym zaszczytem. Ten, kto
polegÆ  za Boga byÆ mæczennikiem,  i  automatycznie trafiaÆ do raju.
W przedmuzuÆmañskiej Arabii kwestie religijne nie odgrywaÆy takiego
znaczenia. Co prawda czczono Allaha, lecz obok niego byÆy jeszcze inne
bóstwa, które potem islam usunie. Beduini byli przede wszystkim reali-
stami. Oczywi¥cie byÆy miejsca ¥wiæte, w których bóstwa zaznaczyÆy
swojå obecno¥ì — tam np. nie moºna byÆo walczyì. W islamie zabraniano
równieº walki w ¥wiætych miejscach. Oczywi¥cie walki miædzy plemiona-
mi to jedna strona medalu. W siracie wspomina siæ o wojnach zewnætrz-
nych prowadzonych przez Arabów z Persami, Syryjczykami czy Jemeñ-
czykami. Ci ostatni reprezentowali plemiona poÆudniowe, tzw. kahtani-
tów, tradycyjnych wrogów plemion póÆnocnych. Gdy dochodzi do wojny
z Persjå do Mekki ¥ciågajå plemiona arabskie. Moºe to ¥wiadczyì o pew-
nej solidarno¥ci wobec zagroºenia z zewnåtrz.

Przejdªmy do pojedynków i walk toczonych przez Beduinów.
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Zasady rzådzåce pojedynkiem omówimy na przykÆadzie. Wódz ple-
mienia Kahtan, Mustawir, zerwaÆ kasydæ Antary w Mekce. Antara udaje
siæ do Mekki i tam zabija Mustawiræ. Gadban, syn Antara, obraºa siæ na
ojca za to, ºe nie pozwoliÆ mu pojedynkowaì siæ i zabiì Mustawiræ.
Uraºony oferuje swå pomoc kahtanitom i chce zabiì wÆasnego ojca.
OsiodÆaÆ konia i rankiem wyjeºdºa na pole bitwy. Krzyczy:

— Gdzie sÆawni jeªdªcy, gdzie ten, który chce powiesiì swój wiersz,
niech stanie do walki, ºeby wszyscy mogli odróºniì tchórza od ¥miaÆka.

Na te sÆowa wyjeºdºa na pole Antara i ¥miejåc siæ z jego sÆów mówi:
— Synu, wiedz, ºe nie daÆem tobie walczyì z Mustawirem, z chæci
ochrony ciebie. Na to Gadban krzyczy: — ChwaÆa temu, który stworzyÆ
równy step, my musimy siæ pojedynkowaì. Wiedz, ºe je¥li ty odståpisz,
to ja napadnæ na ciebie z reguÆami walki i zabijæ. — Cofnij te sÆowa —
woÆa Antara; Gadban — Nie mówmy, chcæ walczyì z tobå. Gadban rusza
woÆajåc: — Jestem Gadban, potæºny lew pustyni. Wszystko wiem o moim
mæstwie. Za¥ Antara odpowiada: — Napadaj bohaterze, walcz ze mnå.
Dla mnie przeciwnik niczym. Nie bojæ siæ ¥mierci, ani upadku. Poraºam
wielu mieczem.

Walczå kilka godzin. Nadchodzi wieczór. Antara do syna: — Nie
chcesz odpoczåì. Gadban odpowiada: — Nie, chwaÆa temu, kto posyÆa
wiatry, nie bædzie dla nas ºadnego odpoczynku dokåd nie skoñczymy
dzieÆa. Walczå dalej. Antara znów siæ odzywa: — Synu, czas juº zakoñ-
czyì; ten odpowiada — Nic nie mów, zajmij siæ lepiej walkå.

Na te sÆowa w Antarze wzbiera gniew, oczy mu poczerwieniaÆy, na
ustach pojawiÆa siæ piana. Dobroduszno¥ì wobec syna zamienia siæ
w gniew. Rusza na Gadbana, podnosi miecz i zamierza uderzyì w gÆowæ,
gdy syn krzyknåÆ „Nie rób tego ojcze!”. I wtedy Antarze drgnæÆa ræka
i zamiast zabiì Gadbana, odcina mieczem gÆowæ koniowi. Gadban pada.
Lecz szybko wstaje, podbiega do Antary i caÆuje jego nogæ w strzemieniu.
Syn i ojciec ¥ciskajå siæ i powracajå do domu, a wojownicy kÆaniajå siæ
Antarze.

Opis powyºszy zawiera kilka istotnych elementów rzådzåcych walkå.
Po pierwsze, jeden z rycerzy wypowiada drugiemu walkæ. Po drugie,
wystæpuje element zastraszenia wroga. Jeden krzyczy, ºe jest potæºnym
lwem pustyni, drugi odpowiada, ºe nie boi siæ, gdyº poraºa wroga swoim
mieczem. Jest tu takºe element przechwalania siæ, czego rycerze euro-
pejscy raczej unikali. Po trzecie, jest to oczywi¥cie otwarty pojedynek —
rycerze atakujå siebie otwarcie, nie ma tu ºadnego podstæpu. Po czwarte,
jest motywacja, chociaº zaskakujåca, trzeba przyznaì. Chodzi o uraºonå
cze¥ì. Gadban uwaºa siebie za dorosÆego mæºczyznæ, którego ojciec nie
powinien wyræczaì w pojedynku. Po piåte, wobec dÆugiego trwania walki,
istnieje moºliwo¥ì jej przerwania. Z tym ºe propozycja taka powinna
wyj¥ì od Gadbana, czyli wyzywajåcego na pojedynek. Po szóste wreszcie,
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osobæ która siæ poddaje naleºy oszczædziì. Jest to tzw. „prawo skruszo-
nego serca”, o czym pisaÆa prof. Ossowska za prof. A. Krokiewiczem.
Zabicie osoby poddajåcej siæ jest plamå na honorze.

Ten pojedynek pokazuje nam równieº jak waºna byÆa wytrzymaÆo¥ì
fizyczna.

W czasie wojny miædzy Arabami a Persami, ci drudzy do osÆony
wykorzystali kobiety, co spotkaÆo siæ z dezaprobatå rycerzy arabskich.
Osiemdziesiåt kobiet arabskich pojmanych w Mekce, zostaÆo przytwier-
dzonych do siodeÆ i z odkrytymi twarzami rzuconych na pole bitwy.
Kobiety zawodziÆy i wzywaÆy swoich obroñców. To rozgniewaÆo rycerzy
arabskich, którzy z podwójnå siÆå uderzyli na Persów i zabili ponad
siedemdziesiåt tysiæcy. Król Persji uznaÆ, ºe poståpiÆ niewÆa¥ciwie, bo-
wiem kobiety zwiækszyÆy tylko opór Arabów. Postanawia wysÆaì je poza
pole bitwy.

Warto na zakoñczenie poczyniì kilka uwag ogólnych.
Sirat Antara, byì moºe sÆusznie, zostaÆ uznany za Iliadæ Arabów. Etos

rycerski prezentowany w obu tych dzieÆach, jest zbliºony do siebie.
W przypadku Iliady mamy do czynienia z ºyciem rycerstwa w staroºytnej
Grecji, w przypadku íywota Antara z ºyciem rycerstwa w okresie przed-
islamskim. W obu ksiægach kÆadzie siæ nacisk na podobne elementy.
W przypadku etosu waºnå rolæ odgrywajå genealogia, wychowanie fizycz-
ne, odwaga, mæstwo, honor, elementy wystæpujåce takºe w etosie rycer-
skim ¥redniowiecznej Europy. Oczywi¥cie podobieñstwa, na pierwszy
rzut oka så znaczne, ale trzeba pamiætaì teº o róºnicach kulturowych
miædzy ¥wiatem arabskim a zachodnioeuropejskim. Moºna wobec tych
podobieñstw zastanawiaì siæ, w jaki sposób doszÆo do pojawienia siæ
w dwóch tak róºnych kulturach, podobnego do siebie wzoru rycerza
i jego stylu ºycia. Na jakiej zasadzie doszÆo do dyfuzji kulturowej? Wiemy,
ºe dzieÆa staroºytnych filozofów docieraÆy na PóÆwysep Arabski, i jak duºe
znaczenie mieli tu Arystoteles i Platon. Wiemy teº o walkach prowadzo-
nych przez rycerzy arabskich i europejskich, chociaºby na PóÆwyspie
Iberyjskim. Antara uwaºany jest za wzór rycerza arabskiego. Dobrze
byÆoby prze¥ledziì póªniejsze siraty i stwierdziì czy ów wzór jest konty-
nuowany.

7



SPRAWY TOWARZYSTWA

DziaÆalno¥ì w okresie od 1 IV 2001 do 31 III 2002 r.

1. W dniach 24–25 X 2001 r. w siedzibie WÆocÆawskiego Towarzystwa
Naukowego we WÆocÆawku odbyÆa siæ sesja naukowa zorganizowana
przez WÆocÆawskie Towarzystwo Naukowe i PTHer. pt. „Heraldyka samo-
rzådowa II Rzeczypospolitej (1918–1939)”. W sesji udziaÆ wziæÆo ponad
40 uczestników, wygÆoszono 15 referatów (zob. niºej sprawozdanie z se-
sji). W II kwartale 2002 r. ukaºå siæ (z datå 2001) materiaÆy z sesji pod
red. prof. Stefana K. Kuczyñskiego.

2. W 2001 r. ukazaÆy siæ nastæpujåce publikacje PTHer.: WspóÆczes-
na heraldyka samorzådowa i jej problemy. MateriaÆy I Krakowskiego
kolokwium heraldycznego, pod red. W. Drelicharza i Z. Piecha, Oficyna
Cracovia, Kraków 2000 (wydana w 2001 r.); Heraldyka samorzådowa
II Rzeczypospolitej (1918–1939). MateriaÆy sesji naukowej, WÆocÆawek
24–25 paªdziernika 2001, pod red. S. K. Kuczyñskiego, Oficyna Wydaw-
nicza Lega, WÆocÆawek 2001 (wspólnie z WÆocÆawskim Towarzystwem
Naukowym); Jacek Kowalski, Rymowane zamki. Tematy architektoniczne
w literaturze starofrancuskiej drugiej poÆowy XII wieku, Wydawnictwo
DiG, Warszawa 2001; „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”,
nowej serii tom V (XVI), pod red. S. K. Kuczyñskiego, Wydawnictwo DiG,
Warszawa 2001.

3. Dnia 19 X 2001 na zebraniu PTHer. w Warszawie odbyÆo siæ
wræczenie materiaÆów I Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego (WspóÆ-
czesna heraldyka samorzådowa i jej problemy) prof. dr. hab. Józefowi
Szymañskiemu z okazji jego 70–lecia. Organizatorzy kolokwium i redak-
torzy tomu dedykowali tæ pracæ prof. Szymañskiemu w uznaniu jego
zasÆug dla rozwoju nauk pomocniczych historii i zwÆaszcza heraldyki.
Okoliczno¥ciowe przemówienia wygÆosili prof. Stefan K. Kuczyñski oraz
dr Zenon Piech. Czæ¥ì naukowa zebrania po¥wiæcona byÆa aktualnym
problemom polskiej heraldyki samorzådowej, zwÆaszcza w ¥wietle dzia-
Æalno¥ci Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

4. Dnia 11 XII 2001 r. w Instytucie Historii UMCS w Lublinie odbyÆa
siæ uroczysto¥ì jubileuszowa 70–lecia prof. dr. hab. Józefa Szymañskie-
go, wybitnego historyka–mediewisty, specjalisty nauk pomocniczych
historii, w tym i heraldyki, wieloletniego b. wiceprezesa i czÆonka hono-
rowego PTHer. W¥ród wielu dowodów uznania jubilat otrzymaÆ równieº
dedykowany mu zbiór studiów pt. Droga historii, pod red. P. Dymmela,
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K. Skupieñskiego i B. Treliñskiej, w którym znalazÆy siæ takºe artykuÆy
o tematyce heraldycznej i sfragistycznej.

5. Do Komisji Heraldycznej przy MSWiA w ciågu dwóch lat jej dziaÆa-
nia wpÆynæÆo ponad 600 wniosków o zaopiniowanie herbów, flag oraz
innych symboli jednostek samorzådowych, jak teº odznak resortowych
i innych znaków. Tak duºa liczba wniosków przekracza moºliwo¥ci
Komisji rozpatrywania ich w okre¥lonym przepisami terminie trzech
miesiæcy. Do koñca marca 2002 r. Komisja rozpatrzyÆa blisko 470 wnio-
sków. Z 13–osobowego skÆadu Komisji, na skutek rezygnacji ubyÆo
czterech czÆonków, doÆåczyÆ za¥ jeden. W Komisji zasiada obecnie piæciu
czÆonków PTHer. Posiedzenia Komisji odbywajå siæ raz w tygodniu lub
co drugi tydzieñ. Wiele wniosków Komisja opiniuje negatywnie lub
pozytywnie z uwagami, co nie zawsze spotyka siæ ze zrozumieniem
wnioskodawców i projektantów herbów. Niemniej znaczna czæ¥ì wnio-
skodawców stosuje siæ do zaleceñ i sugestii Komisji i przygotowuje po-
prawione wersje projektów.

6. W dniach 17 XII 2001–3 II 2002 r. w Muzeum Historycznym
m.st. Warszawy czynna byÆa wystawa pt. „Heroldia Królestwa Polskiego”.
ByÆa to wystawa dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Pañstwowego
Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, uzupeÆnionych ekspona-
tami krajowymi. Organizatorami wystawy byÆy: Archiwum Pañstwowe
m.st. Warszawy, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy oraz Rosyjskie
Pañstwowe Archiwum Historyczne w St. Petersburgu. Wprawdzie PTHer.
nie byÆo wspóÆorganizatorem wystawy, lecz jego wkÆad w przygotowanie
ekspozycji byÆ znaczåcy. Sekretarz Generalny Towarzystwa SÆawomir
Górzyñski braÆ udziaÆ w pracach przygotowawczych do wystawy (prze-
prowadziÆ kwerendæ w zbiorach Archiwum w St. Petersburgu) oraz zre-
dagowaÆ i wydaÆ katalog wystawy (konsultacja naukowa prof. S. K. Ku-
czyñski). S. Górzyñski byÆ równieº autorem zaÆoºeñ do wystawy jak
i scenariusza.

7. Czynny jest Gabinet Genealogiczno–Heraldyczny w Zamku Królew-
skim w Warszawie, wspóÆwÆasno¥ì PTHer. Ostatnio udostæpniono do
uºytku ksiægozbiór heraldyczny docenta dr. Adama Heymowskiego, sta-
nowiåcy znacznå czæ¥ì zbiorów bibliotecznych Gabinetu; bliskie ukoñ-
czenia jest opracowanie roli herbowej A. Heymowskiego.

8. Zarzåd GÆówny PTHer. udzieliÆ kilkunastu porad i konsultacji
genealogicznych i heraldycznych osobom prywatnym, instytucjom oraz
towarzystwom naukowym krajowym i zagranicznym.

Walne Zebranie OddziaÆu PTHer. w Lublinie
(21 II 2001)

W dniu 21 II 2001 r. odbyÆo siæ Walne Zebranie OddziaÆu Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego w Lublinie. Obrady, wobec braku kworum,
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rozpoczæto w drugim terminie. W zebraniu wziæÆo udziaÆ 14 osób, w tym
13 uprawnionych do gÆosowania.

Witajåc zgromadzonych zebranie otworzyÆ Prezes OddziaÆu prof. dr
hab. Krzysztof Skupieñski. Zebraniu przewodniczyÆ prof. dr hab. Józef
Szymañski. Przewodniczåcy zebrania przedstawiÆ porzådek obrad, który
w gÆosowaniu uzyskaÆ akceptacjæ zgromadzonych.

Zgodnie z porzådkiem obrad przedstawiono sprawozdania sekretarza
oraz skarbnika OddziaÆu oraz protokóÆ Komisji Rewizyjnej. DziaÆalno¥ì
merytorycznå OddziaÆu zreferowaÆ dr Henryk Seroka, natomiast ze sta-
nem finansów OddziaÆu zapoznaÆa zebranych dr Aleksandra Jaworska.
Po wysÆuchaniu sprawozdañ Przewodniczåca Komisji Rewizyjnej prof.
dr hab. Anna Sochacka przedstawiÆa protokóÆ Komisji, stawiajåc wnio-
sek o udzieleniu absolutorium dla ustæpujåcego Zarzådu.

Po zapoznaniu zgromadzonych z dziaÆalno¥ciå merytorycznå i finan-
sowå OddziaÆu oraz jej ocenå dokonanå przez Komisjæ Rewizyjnå Prze-
wodniczåcy otworzyÆ dyskusjæ. SkupiÆa siæ ona wokóÆ kilku zasadniczych
problemów, z których najwaºniejsze to: dalsze kierunki dziaÆalno¥ci
OddziaÆu w ramach obowiåzków statutowych, dziaÆalno¥ì wydawnicza
oraz zabezpieczenie podstaw materialnych dziaÆalno¥ci Towarzystwa.

Na kanwie sprawozdania z dziaÆalno¥ci finansowej OddziaÆu rozwinæ-
Æa siæ dyskusja nad moºliwo¥ciå pozyskiwania ¥rodków finansowych na
dziaÆalno¥ì statutowå Towarzystwa, m.in. na organizacjæ sesji nauko-
wych oraz dziaÆalno¥ì wydawniczå. Prezes poinformowaÆ zebranych, ºe
OddziaÆ zanotowaÆ niºsze wpÆywy z dotacji od samorzådów. Spowodowa-
ne to byÆo przede wszystkim nowymi uregulowaniami prawnymi doty-
czåcymi udzielania dotacji a takºe brakiem moºliwo¥ci, przy obecnym
statucie Towarzystwa nie przewidujåcym prowadzenia dziaÆalno¥ci gos-
podarczej przez OddziaÆy i zbywania wydawnictw wÆasnych. Spadek
dochodów Towarzystwa, który naståpiÆ na przestrzeni ostatnich dwóch
lat, spowodowaÆ, iº OddziaÆ lubelski zawiesiÆ wydanie drugiego zeszytu
„MateriaÆów do polskiego herbarza samorzådowego”. Sekretarz dr H. Se-
roka poinformowaÆ, ºe na publikacjæ czekajå takºe materiaÆy z sesji
naukowej odbytej w grudniu 2000 r. po¥wiæconej heraldyce ko¥cielnej.

Dodatkowym elementem, który wpÆynåÆ na spadek dochodów, byÆa
sÆaba w minionej kadencji egzekucja skÆadek czÆonkowskich. W tej kwe-
stii gÆos zabraÆ dr H. Seroka, który opowiedziaÆ siæ za weryfikacjå czÆon-
kostwa osób od dÆuºszego czasu uchylajåcych siæ od opÆacania skÆadek
i jednocze¥nie nie wykazujåcych zaangaºowania w dziaÆalno¥ì Towarzy-
stwa. NadmieniÆ, iº utrzymywanie na li¥cie czÆonków Towarzystwa osób
nie wykazujåcych od szeregu lat zainteresowaniem dziaÆalno¥ciå Towa-
rzystwa obliguje Zarzåd do utrzymywania korespondencji obciåºajåcej
finanse OddziaÆu. Weryfikacji czÆonków sprzeciwiÆ siæ prof. Szymañski,
wskazujåc, iº wiækszo¥ì weryfikowanych osób to byli studenci, którzy po
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opuszczeniu uczelni nierzadko, jedynie okresowo tracå kontakt z Towa-
rzystwem a po uzyskaniu stabilizacji zawodowej odnawiajå dziaÆalno¥ì
w Æonie towarzystw naukowych. Ponadto przynaleºno¥ì do organizacji
naukowych stwarza absolwentom uczelni lubelskich wiækszå moºliwo¥ì
awansu zawodowego. Zamykajåc dyskusjæ nad stanem finansów Od-
dziaÆu prof. J. Szymañski, wskazujåc na przemiany w ºyciu spoÆecznym
i gospodarczym ostatniego dziesiæciolecia, a takºe na potrzebæ zmian
w statucie Towarzystwa, postawiÆ wniosek o wyståpienie do Zarzådu
GÆównego o rozszerzenie uprawnieñ OddziaÆów do prowadzenia dziaÆal-
no¥ci gospodarczej. Poszerzenie wskazanych uprawnieñ pozwoliÆoby na
oºywienie dziaÆalno¥ci wydawniczej oraz sprzedaº wydawnictw wÆas-
nych. PozwoliÆoby równieº na odmienne, zgodne z literå prawa a jedno-
cze¥nie korzystne dla Towarzystwa, uregulowanie kwestii finansowych
w kontaktach ze wspóÆpracujåcymi z OddziaÆem zarzådami Gmin.

Dyskusja nad dziaÆalno¥ciå merytorycznå OddziaÆu skupiÆa siæ na
ocenie dotychczasowych kierunków prac podejmowanych przez OddziaÆ.
Prezes PTHer. prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski, wysoko oceniÆ dorobek
naukowy ¥rodowiska lubelskiego. Podkre¥liÆ wysoki poziom organizowa-
nych przez OddziaÆ sesji naukowych oraz wskazaÆ na zarysowujåce siæ
nowe, cenne dla rozwoju badañ heraldycznych, kierunki zainteresowañ
m.in. heraldykå ko¥cielnå. Innym zagadnieniem poruszonym przez pre-
zesa byÆo przedstawienie informacji o dziaÆaniach Komisji Heraldycznej.
Prof. S. K. Kuczyñski podkre¥liÆ teº zaangaºowanie OddziaÆu lubelskiego
w sprawæ porzådkowania sfery heraldyki samorzådowej. ZwróciÆ uwagæ
na wysoki poziom merytoryczny opinii historyczno–heraldycznych czÆon-
ków OddziaÆu. Wiele z nich zyskaÆo uznanie i pozytywnå opiniæ Komisji
Heraldycznej dziaÆajåcej przy MSWiA. Z kolei dr H. Seroka wskazaÆ na
konieczno¥ì dalszego pogÆæbiania wspóÆpracy z historykami i heraldyka-
mi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w celu zintensyfikowania
prac badawczych nad heraldykå ko¥cielnå w Polsce. Dyskutant wysunåÆ
równieº postulat rozwiniæcia trzeciego obok heraldyki samorzådowej
i ko¥cielnej kierunku badañ, tj. badañ nad szlachtå ziemi lubelskiej,
beÆskiej i cheÆmskiej. WskazaÆ na potrzebæ zorganizowania konferencji
po¥wiæconej temu zagadnieniu.

W toku oºywionej dyskusji doszÆo do sformuÆowania kilku waºnych
postulatów oraz propozycji nowych zadañ badawczych. Prof. S. K. Ku-
czyñski podkre¥lajåc akademicki charakter OddziaÆu lubelskiego zgÆosiÆ
postulat opracowania przez ¥rodowisko lubelskie bibliografii bieºåcej,
a w dalszej perspektywie bibliografii retrospektywnej heraldyki polskiej.
Prof. J. Szymañski zgÆosiÆ konieczno¥ì rychÆego wszczæcia prac nad
inwentaryzacjå zabytków rzeªby heraldycznej, a zwÆaszcza dewastowa-
nej rzeªby sepulkralnej. Natomiast dr H. Seroka zgÆosiÆ propozycjæ przy-
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ståpienia do prac nad wydaniem herbarza samorzådowego województwa
lubelskiego.

Po dyskusji nad sprawozdaniami czÆonkowie zebrania dokonali wy-
boru Komisji Skrutacyjnej. W jej skÆad weszli dr Janusz £osowski (prze-
wodniczåcy) oraz dr Tomasz Nowicki oraz mgr Artur Górak. W gÆosowa-
nia nad udzieleniem absolutorium oddano 13 waºnych gÆosów: 12 osób
opowiedziaÆo siæ za udzieleniem absolutorium, 1 osoba wstrzymaÆa siæ
od gÆosu.

Z kolei ustæpujåcy Prezes prof. K. Skupieñski przedstawiÆ kandyda-
turæ dra H. Seroki na funkcjæ Prezesa Zarzådu OddziaÆu. W tajnym
gÆosowaniu kandydatura H. Seroki uzyskaÆa 12 gÆosów (przy 1 wstrzy-
mujåcym siæ). Nowo wybrany Prezes wyraziÆ podziækowanie za okazane
zaufanie oraz przedstawiÆ propozycjæ skÆadu Zarzådu OddziaÆu.

W tajnym gÆosowaniu w skÆad Zarzådu wybrani zostali: ks. prof.
dr hab. Anzelm Weiss, prof. dr hab. Ryszard SzczygieÆ (wiceprezesi),
dr Piotr Dymmel (skarbnik), dr Aleksandra Jaworska (sekretarz) oraz
dr Edward Gigilewicz, prof. dr hab. Krzysztof Skupieñski, prof. dr hab.
WiesÆaw ÿladkowski i prof. dr hab. Henryk Wåsowicz. W wyborach do
Komisji Rewizyjnej wybrano prof. dr hab. Annæ Sochackå (przewodniczå-
ca) oraz dr Zofiæ GoÆæbiowskå i prof. dr hab. Barbaræ Treliñskå.

Na zakoñczenie Zebrania Walnego dr H. Seroka podziækowaÆ
prof. K. Skupieñskiemu za kierowanie OddziaÆem przez ostatnich sze¥ì
lat. Prezesowi Towarzystwa prof. S. K. Kuczyñskiemu za przybycie na
zebranie i sÆowa uznania i zachæty do dalszej pracy skierowane pod
adresem OddziaÆu, za¥ wszystkim zabranym za przybycie na zebranie
i udziaÆ w dyskusji nad programem dalszej dziaÆalno¥ci.

Walne Zebranie OddziaÆu PTHer. w Krakowie
(5 XI 2001)

Dnia 5 XI 2001 r. odbyÆo siæ Walne Zebranie OddziaÆu PTHer. w Kra-
kowie, poÆåczone z wyborem nowego skÆadu Zarzådu OddziaÆu. W zebra-
niu uczestniczyÆ Prezes Towarzystwa prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski.

Ustæpujåcy Zarzåd OddziaÆu przedstawiÆ sprawozdanie z dziaÆalno¥ci
w latach 1998–2001 nastæpujåcej tre¥ci:

W okresie mijajåcej kadencji Zarzåd OddziaÆu Krakowskiego PTHer.
pracowaÆ w skÆadzie: prezes dr Zenon Piech, wiceprezes dr Wojciech
Drelicharz, skarbnik mgr Wojciech Mischke, sekretarz mgr Andrzej
Marzec i czÆonek Zarzådu mgr Janusz Pezda.

DziaÆalno¥ì OddziaÆu koncentrowaÆa siæ na dwóch podstawowych
polach:

Kontynuowano z duºym powodzeniem zebrania naukowe, których
ogólna liczba wynosi, Æåcznie z zebraniem naukowym poÆåczonym z Wal-
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nym Zebraniem, 102, za¥ w trakcie ostatniej kadencji zorganizowano ich
32. W¥ród wielu odczytów naleºy szczególnå uwagæ zwróciì na zorganizo-
wane w ramach zebrañ naukowych dyskusje nad ksiåºkami: J. Kurtyki,
Tæczyñscy. Studium z dziejów polskiej elity moºnowÆadczej w ¥redniowie-
czu, Kraków 1997; A. Szymczakowej, Szlachta sieradzka w XV wieku.
Magnifici et generosi, £ódª 1998 oraz S. Górzyñskiego, Nobilitacje w Ga-
licji w latach 1772–1919, Warszawa 1998. Zarzåd zorganizowaÆ takºe,
wraz z Instytutem Historii UJ, spotkanie po¥wiæcone pamiæci twórcy no-
woczesnej polskiej genealogii prof. WÆadysÆawa Semkowicza, w 50. rocz-
nicæ ¥mierci.

Dwóch czÆonków Zarzådu oraz kilkoro czÆonków OddziaÆu bardzo
powaºnie zaangaºowaÆo siæ w prace nad tworzeniem zræbów wspóÆczes-
nej heraldyki samorzådowej III Rzeczypospolitej. Z grona Zarzådu prace
w tym kierunku prowadzili dr Wojciech Drelicharz i dr Zenon Piech.
Opracowali razem z mgr Barbarå WidÆak (ASP Kraków) 25 herbów
samorzådowych, w tym herb województwa maÆopolskiego, 11 herbów
powiatowych i 13 herbów gminnych. Dr Jerzy Michta jest autorem herbu
województwa ¥wiætokrzyskiego oraz kilku herbów powiatowych i gmin-
nych. Dr Marceli Antoniewicz pracowaÆ nad herbem powiatu czæstochow-
skiego oraz kilku gmin, wraz z mgrem Romualdem Kubicielem opracowaÆ
m.in. herb województwa ¥låskiego, za¥ dr MaÆgorzata Kaganiec oraz mgr
Kubiciel såautoramiherbupowiatupszczyñskiego.ÿwiadomo¥ìpotrzeby
kompleksowego i caÆo¥ciowego rozwiåzania problemów stojåcych przed
heraldykami opracowujåcymi herby samorzådowe skÆoniÆy Zarzåd Od-
dziaÆu do zorganizowania dnia 8 X 1999 r. w Krakowie I Ogólnopolskiego
Kolokwium Heraldycznego: „WspóÆczesna heraldyka samorzådowa i jej
problemy”. Efektem obrad, w których uczestniczyli badacze z caÆej Pol-
ski, jest ksiåºka pod takim samym tytuÆem, wydana pod redakcjå
Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha.

Ksiåºka powyºsza zostaÆa zadedykowana w uznaniu zasÆug na polu
badañ w zakresie nauk pomocniczych historii, a zwÆaszcza heraldyki
samorzådowej, Profesorowi Józefowi Szymañskiemu w 70–tå rocznicæ
urodzin. Dnia 8 X 2001 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego odbyÆa siæ jej prezentacja, poÆåczona z dyskusjå na temat prac
nad wspóÆczesnå heraldykå samorzådowå. Wprowadzenie do dyskusji
wygÆosili: dr Zenon Piech, dr Wojciech Drelicharz oraz dr Marceli Anto-
niewicz. Dnia 19 X, podczas zebrania PTHer. w Warszawie, ksiåºka
zostaÆa uroczy¥cie wræczona Jubilatowi. Uroczysto¥ì staÆa siæ kolejnå
okazjå do dyskusji na temat kondycji heraldyki samorzådowej.

Dodaì naleºy, ºe na zaproszenie Przewodniczåcego Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów MaÆopolski posÆa Kazimierza Barczyka, ksiåºka po-
¥wiæcona wspóÆczesnej heraldyce samorzådowej zostaÆa zaprezentowana
przez wydawców podczas konferencji „Odrodzenie samorzådu terytorial-
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nego w III RP — historia, teraªniejszo¥ì, przyszÆo¥ì”, która odbyÆa siæ
pod patronatem Premiera RP Jerzego Buzka (Kraków 14 IX 2001). Na
zakoñczenie konferencji ksiåºka zostaÆa wræczona honorowym go¥ciom
konferencji: Ryszardowi Kaczorowskiemu b. Prezydentowi RP rezydujå-
cemu w Londynie, prof. Andrzejowi Stelmachowsksiemu b. MarszaÆkowi
Senatu RP, Ministrowi prof. MichaÆowi Kuleszy, wspóÆautorowi reformy
samorzådowej, Minister Teresie Kamiñskiej, Szefowi Doradców Prezesa
Rady Ministrów oraz Rektorowi UJ prof. dr hab. Franciszkowi Ziejce.

Z innych dziaÆañ w zakresie heraldyki samorzådowej zauwaºyì nale-
ºy ukazanie siæ pracy dr Jerzego Michty pt. Heraldyka województwa
¥wiætokrzyskiego i jej symbolika, Kielce 2000.

Oprócz zorganizowania sesji i zredagowania ksiåºki dr Drelicharz
i dr Piech så autorami kilkudziesiæciu artykuÆów prasowych po¥wiæco-
nych heraldyce samorzådowej. Przeprowadzili takºe gruntownå eks-
pertyzæ programów heraldycznych w krakowskich Sukiennicach oraz
na drugim piætrze krakowskiego magistratu. Zaznaczyì wreszcie trze-
ba, ºe dr Marceli Antoniewicz jest czÆonkiem Komisji Heraldycznej przy
MSWiA, za¥ dr Zenon Piech przez okres kilku miesiæcy byÆ jej wiceprze-
wodniczåcym.

Po wysÆuchaniu powyºszego sprawozdania oraz sprawozdania Komi-
sji Rewizyjnej wywiåzaÆa siæ krótka dyskusja poczym zebrani udzielili
absolutorium ustæpujåcemu Zarzådowi OddziaÆu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesa oraz czÆonków Zarzå-
du i Komisji Rewizyjnej wyÆoniony zostaÆ nowy skÆad Zarzådu Oddzia-
Æu, który ukonstytuowaÆ siæ w nastæpujåcym skÆadzie: dr Zenon Piech
— prezes, dr Wojciech Drelicharz — wiceprezes, mgr Andrzej Marzec —
sekretarz, mgr Maciej Wilamowski — sekretarz,mgrPiotr Rabiej — skarb-
nik, mgr Janusz Pezda — czÆonek.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowaÆa siæ w nastæpujåcym skÆadzie:
mgr Wojciech Mischke — przewodniczåcy, dr Jerzy Michta — czÆonek,
mgr Franciszek Zacny — czÆonek.

Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Adama
Heymowskiego za lata 2000–2001

Jury Nagrody im. Adama Heymowskiego w skÆadzie prof. dr hab.
Janusz Bieniak, mgr SÆawomir Górzyñski (sekretarz), prof. dr hab. Ma-
ria Koczerska, prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski (przewodniczåcy), prof.
dr hab. Andrzej Rachuba, przyznaÆa nastæpujåce nagrody i wyróºnienia
za najlepsze prace z zakresu heraldyki i nauk pokrewnych, opublikowa-
ne w latach 2000–2001:

Nagrodæ w wysoko¥ci 900 zÆ i dyplom dr. hab. Kazimierzowi Karol-
czakowi za pracæ pt. Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko–zarzec-
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ka, Wydawnicto Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, ss.
332.

Wyróºnienie i dyplom prof. dr. hab. Barbarze Treliñskiej za pracæ
pt. Album armorum nobilium Regni Poloniae XVIII saec. Herby nobilitacji
i indygenatów XV–XVIII w., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–
–SkÆodowskiej, Lublin 2001, ss. 874.

Wyróºnienie i dyplom dr. Edwardowi Gigilewiczowi za pracæ pt. Herby
biskupów warmiñskich, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Luble-
skiego, Lublin 2001, ss. 220.

Wyróºnienie i dyplom dr. Adamowi Szwedzie za pracæ pt. Ród Grzy-
maÆów w Wielkopolsce, Wydawnictwo Uniwersytetu MikoÆaja Kopernika
w Toruniu, Toruñ 2001, ss. 403.

Uroczysto¥ì wræczenia Nagrody i wyróºnieñ odbyÆa siæ na zebraniu
PTHer. w Warszawie dnia 22 III 2002 r. Autor wyróºnionej pracy dr Ed-
ward Gigilewicz wygÆosiÆ referat pt. Herby biskupów warmiñskich jako
problem badawczy.

Po zebraniu odbyÆo siæ tradycyjne juº spotkanie towarzyskie z udzia-
Æem laureatów.

Zebrania naukowe Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego w okresie od 30 III 2001

do 30 III 2002 r.

Wykaz zebrañ jest niepeÆny. Zarzåd GÆówny PTHer. prosi Zarzådy
OddziaÆów o przysÆanie zawiadomieñ o wszystkich zebraniach nauko-
wych odbywanych w OddziaÆach.

I. Zebrania zorganizowane przez Zarzåd GÆówny w Warszawie:

30 III 2001. dr Beata Moºejko — ÿwiadomo¥ì heraldyczna mie-
szkañców Pomorza Gdañskiego (referat wygÆoszony na uroczystym ze-
braniu PTHer. poÆåczonym z rozdaniem Nagrody im. Adama Heymow-
skiego za lata 1999–2000)

18 V 2001. prof. dr hab. StanisÆaw Mossakowski — Orbis Polonus.
Program heraldyczny zamku Krzyºtopór

s. mgr MaÆgorzata Borkowska, OSB — Kartoteka osobowa klasztorów
ºeñskich w Polsce (komunikat)

29 VI 2001. mgr SÆawomir Górzyñski — Sprawozdanie z kolokwium
Miædzynarodowej Akademii Genealogii w San Marino (komunikat)

mgr Iwona Dacka — Kasper Niesiecki w ¥wietle ªródeÆ historycznych
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19 X 2001. Promocja pracy pt. WspóÆczesna heraldyka samorzådowa
i jej problemy. MateriaÆy I Krakowskiego Kolowium Heraldycznego, pod
red. W. Drelicharza i Z. Piecha, Kraków 2001

Dedykacja i wræczenie powyºszej pracy Prof. dr hab. Józefowi Szy-
mañskiemu w 70–lecie urodzin (dr Zenon Piech)

Prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski — Problemy wspóÆczesnej heraldyki
samorzådowej w ¥wietle prac Komisji Heraldycznej przy MSWiA

23 XI 2001. ks. mgr PaweÆ Dudziñski — Herby diecezji we wspóÆczes-
nej polskiej heraldyce biskupiej

prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski — Sprawozdanie z XII Kolokwium
Miædzynarodowej Akademii Heraldyki w Groningen (zob. tekst niºej)

25 I 2002 dr hab. Andrzej Sikorski — MaÆgorzata Felbrigg, nieznana
Piastówna na dworze króla Ryszarda II

mgr SÆawomir Górzyñski — Informacja o wystawie „Heroldia Króle-
stwa Polskiego” w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy

22 II 2002. dr MichaÆ My¥liñski — ToporzeÆ — projekt nowego godÆa
pañstwowego Polski StanisÆawa Szukalskiego

5 III 2002. Promocja ksiåºki Piotra MysÆakowskiego, Rodzina ojca
Chopina. Migracja i awans (wspólnie z Towarzystwem im. Fryderyka
Chopina).

22 III 2002. dr Edward Gigilewicz — Herby biskupów warmiñskich
jako problem badawczy (referat wygÆoszony na uroczystym zebraniu
PTHer. poÆåczonym z rozdaniem Nagrody im. Adama Heymowskiego za
lata 2000–2001)

II. Zebrania zorganizowane przez OddziaÆ PTHer. w Krakowie:

9 IV 2001. mgr BogusÆawa Haczewska i dr Borys Paszkiewicz — Nowe
znalezisko monet kluczem do historii politycznej Krakowa w I poÆowie
XIII wieku

23 IV 2001. dr ZdzisÆaw Noga — Rajcy krakowscy w XVI wieku

dr StanisÆaw Sroka — Nieznane polonicum — rotulus z Lewoczy (ko-
munikat)

28 V 2001. mgr Marek Janicki — Próba u¥ci¥lenia datowania epita-
fium Filipa Kallimacha (zebranie zorganizowane wspólnie z OddziaÆem
Krakowskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki)

8 X 2001. Prezentacja ksiåºki WspóÆczesna heraldyka samorzådowa
i jej problemy. Wprowadzenie do dyskusji: dr Zenon Piech, dr Wojciech
Drelicharz, dr Marceli Antoniwicz

5 XI 2001. IV Walne Zebranie OddziaÆu Krakowskiego PTHer.
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prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski — Herb Uniwersytetu Warszaw-
skiego

26 XI 2001. prof. dr Tomaš Krejèik — (Uniwersytet w Ostrawie)
— Erbovni listiny v sedmi stoletích (Siedem wieków dokumentów her-
bowych)

III. Zebrania zorganizowane przez OddziaÆ PTHer. w Toruniu:

19 III 2001. prof. dr hab. Jan Pakulski — Pieczæcie herbowe arcybi-
skupów gnieªnieñskich

23 IV 2001. dr Klemens Bruski — Herby rycerstwa pomorskiego

18 VI 2001. dr SobiesÆaw Szybkowski — Dwaj Janowie Ko¥cieleccy.
Z badañ nad genealogiå Ogoñczyków z Ko¥cielca

24 X 2001. dr SobiesÆaw Szybkowski — ÿcibor ÿciborowic—Kujawia-
nin czy Pomorzanin? Z badañ nad zwiåzkami rycerstwa pomorskiego
z Kujawami i ziemiå dobrzyñskå za panowania ksiæcia Kazimierza Bo-
gusÆawica (Kaªka)

22 XI 2001. dr Beata Moºejko — Gotard Bystram z Radlina — dzia-
Æalno¥ì w Prusach Królewskich

25 I 2002. prof. dr hab. Janusz Bieniak — SÆoñscy herbu Doliwa

21 II 2002. dr SobiesÆaw Szybkowski — Uwagi do genealogii Ko¥cie-
leckich

dr Dariusz Karczewski — XIII–wieczny rycerski tÆok pieczætny

IV. Zebranie zorganizowane przez OddziaÆ PTHer. w Lublinie:

21 II 2001. Walne zebranie czÆonków OddziaÆu PTHer. w Lublinie
(zob. sprawozdanie wyºej)

30 V 2001. mgr Iwona Dacka — Postaì Kaspra Niesieckiego w ¥wietle
zachowanych ªródeÆ
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ACTUALIA

Wizyta szwedzkiej pary królewskiej w Gabinecie
Genealogiczno–Heraldycznym Zamku

Królewskiego w Warszawie

Dnia 8 IV 2002 r. z okazji otwarcia wystawy pt. „OrzeÆ i Trzy Korony.
Såsiedztwo polsko–szwedzkie nad BaÆtykiem w epoce nowoºytnej (XVI–
–XVIII w.)” w Zamku Królewskim w Warszawie król Szwecji Karol XVI
Gustaw i królowa Sylwia zÆoºyli krótkå wizytæ w Gabinecie Genealogicz-
no–Heraldycznym w Zamku. Jak wiadomo, zbiory Gabinetu stanowiå
wspóÆwÆasno¥ì Zamku Królewskiego, Polskiego Towarzystwa Heraldycz-
nego oraz Zwiåzku Polskich Kawalerów Maltañskich.

Celem wizyty byÆo zapoznanie siæ Ich Królewskich Mo¥ci ze znajdu-
jåcå siæ w Gabinecie spu¥ciznå doc. dr Adama Heymowskiego, obejmu-
jåcå jego ksiægozbiór oraz materiaÆy heraldyczno–genealogioczne, zapi-
sane przez ich wÆa¥ciciela PTHer. ZmarÆy w 1995 r. doc. Heymowski byÆ
dyrektorem królewskiej biblioteki Bernadottów na Zamku w Sztokhol-
mie oraz bliskim wspóÆpracownikiem i doradcå króla do spraw nauki
i kultury.

Z okazji wizyty pary królewskiej kustosz zbiorów Gabinetu dr Marek
Makowski przygotowaÆ maÆy pokaz publikacji, materiaÆów rækopi¥mien-
nych, fragmentów polskiej roli herbowej oraz korespondencji i fotogra-
fii doc. Heymowskiego. Prezes PTHer. Prof. Stefan K. Kuczyñski krótko
scharakteryzowaÆ spu¥ciznæ doc. Heymowskiego oraz przedstawiÆ je-
go sylwetkæ jako badacza heraldyki. Paræ królewskå zainteresowaÆa
równieº informacja o ustanowionej przez PTHer. dorocznej Nagrodzie
im. Adama Heymowskiego za najlepsze prace z zakresu heraldyki i nauk
pokrewnych.

skk

18



íYCIE NAUKOWE

„Heraldyka lokalna i regionalna”. XII Kolokwium
Miædzynarodowej Akademii Heraldyki

(Groningen 3–7 IX 2001)

Na miejsce obrad XII Kolokwium Miædzynarodowej Akademii Heral-
dyki (AIH) trafnie wybrano holenderskie miasto Groningen, stolicæ pro-
wincji o tej samej nazwie. Waºny o¥rodek przemysÆowy, wæzeÆ ¥ródlådo-
wych dróg wodnych, miasto præºnego uniwersytetu, przyjazne i bez
metropolitalnych ambicji, mimo wojennych zniszczeñ zachowaÆo wiele
cech historycznej zabudowy i kilka wysokiej klasy zabytków architektu-
ry. Gospodarzem kolokwium byÆo Towarzystwo Heraldyczne prowincji
Groningen a obrady toczyÆy siæ w siedzibie miejscowej loºy masoñskiej,
co nie znaczy, ºe zostaÆy utajnione i zamkniæte dla szerszej publiczno¥ci.

Kolokwium zgromadziÆo blisko 80 uczestników, czÆonków AIH i nie-
zrzeszonych, z wielu krajów Europy oraz Australii, Meksyku i Kanady.
Ton nadawali stali uczestnicy miædzynarodowych spotkañ heraldycz-
nych, ale wiele byÆo wyståpieñ nowych referentów i debiutantów. WygÆo-
szono blisko 30 referatów. Tematem wiodåcym kolokwium byÆa heraldy-
ka regionalna, w aspekcie zarówno tego co jest wspólne dla herbów
róºnych krajów, jak i tego co stanowi o ich specyfice narodowej czy
lokalnej. Wprowadzeniem w tæ tematykæ byÆy referaty Holendrów: O. Schut-
te przedstawiÆ herby terytorialne Holandii a R. H. Alma omówiÆ heral-
dyczne zabytki Groningen; ponadto J. Terluin zajåÆ siæ heraldykå Fryzji,
A. Zeven herbami regionów Geldrii i Veluwe a A. H. Hoeben herbami
ksiæstwa Brabantu. Wiækszy blok referatów byÆ po¥wiæcony herbom
i heraldyce poszczególnych krajów i regionów, m.in. M. P. Siddons daÆ
zwiæzÆå charakterystykæ heraldyki walijskiej, G. Mattern po¥wiæciÆ swoje
wyståpienie symbolom terytorialnym Szwajcarii, N. G. Bartholdy mówiÆ
o herbie Szlezwiku, L. Tangeras scharakteryzowaÆ herladykæ zachodniej
Norwegii, J. Gouillard dokonaÆ przeglådu herbów ksiæstw i prowincji
Zachodniej Europy, P. Rätzel przedstawiÆ herby jednostek samorzådo-
wych Brandenburgii a K.–H. Steinbruch zajåÆ siæ heraldykå Meklembur-
gii. W tæ grupæ referatów wpisaÆ siæ teº niºej podpisany dajåc próbæ
wykÆadu cech specyficznych ¥redniowiecznej heraldyki polskiej (powsta-
nie herbów i ich recepcja przez rody rycerskie, heraldyzacja znaków
wÆasno¥ciowych, prostota godeÆ herbowych, funkcja zawoÆania itd.).
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Z wiodåcym tematem kolokwium wiåzaÆy siæ teº referaty monogra-
ficzne, np. wpÆyw herbów rodowych panów feudalnych na herby teryto-
rialne w Anglii (C. R. J. Humphery Smith), korony rangowe w Anglii,
Francji i Niemczech (A. J. D. Boulton), herby mówiåce w heraldyce
samorzådowej Badenii–Wirtembergii (R. Sutter), bestiariusz heraldyczny
basenu BaÆtyku (P. Kurrild–Klitgaard), motywy regionalne w herbach
jednostek podlegÆych Zakonowi Krzyºackiemu (D. Wehner), ¥wiæci —
patronowie miast w heraldyce wægierskiej (T. Körmendi), herby teryto-
rialne i miejskie w kilku herbarzach rækopi¥miennych (C. van den Ber-
gen–Pantens).

íywå dyskusjæ wzbudziÆy dwa referaty dotyczåce wspóÆczesnych
herbów komunalnych i miejskich Kanady (C. Boudreau, R. Watt), któ-
rych autorzy zwrócili uwagæ na niepokojåce zjawisko wypierania herbów
przez logo oraz róºne znaki promocyjne i handlowe.

Kilka referatów nieco wykraczaÆo poza tematykæ kolokwium, np.
o wystroju herbowym uroczystego dyplomu cesarza Ludwika Bawarskie-
go z 1338 r. (C. D. Bleisteiner), o herbach w drzewie genealogicznym
Babenbergów z koñca XV w. (G. Scheibelreiter), o upamiætnieniu bitwy
pod Aspen (1809) w heraldyce i nazewnictwie (M. Göbl).

Poza obradami uczestnicy kolokwium mieli okazjæ zwiedziì nowocze-
¥nie wyposaºone Archiwum w Groningen i naocznie przekonaì siæ jak
duºå wagæ archiwa holenderskie przywiåzujå do dokumentacji genealo-
gicznej i heraldycznej oraz jej szerokiego udostæpnienia. Wizyta w miej-
scowym muzeum staÆa siæ pouczajåcym pokazem scenografii wystawie-
niczej dzieÆ sztuki i obiektów kultury materialnej, przy oszczædnym
wyborze doskonale wyeksponowanych, z uºyciem wÆa¥ciwej techniki
o¥wietleniowej i aranºacji przestrzeni.

Trasa towarzyszacej kolokwium wycieczki autokarowej prowadziÆa
przez okolice Groningen. Uczestnicy zwiedzili ko¥cióÆ wiejski w Mildewol-
de, w zaÆoºeniu romañski, póªniej przebudowany, z interesujåcym wy-
strojem heraldycznym, na który skÆadajå siæ okazaÆe tablice pogrzebowe
miejscowych posiadaczy ziemskich z XVII i XVIII w. oraz imponujåcy
nagrobek panów von Inn–und Kniphausen. £åczy on rzeªbæ figuralnå
zmarÆych oraz 32 herby dokumentujåce wywód ich przodków. Innych
wraºeñ dostarczyÆy wizyty w dwóch borgen, ufortyfikowanych rezyden-
cjach ziemiañskich Verhildersum w Leens oraz Menkemaborg. Obie
siægajå ¥redniowiecza, chociaº zostaÆy póªniej przebudowane. Dobrze
obrazujå one zaÆoºenia architektoniczne tego rodzaju obiektów (budowle
z cegÆy, otoczone wodå), pozwalajå teº poznaì ich typowe wyposaºenie
— róºne przedmioty codziennego uºytku, dzieÆa sztuki i pamiåtki rodzin-
ne, a w¥ród nich tablice genealogiczne i herby.

Kolokwia organizowane przez AIH poÆåczone så ze zgromadzeniami
plenarnymi jej czÆonków. Na zgromadzeniu w Groningen dymisjæ zÆoºyÆ
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— po dwudziestoletnim przewodnictwie — dotychczasowy Prezydent
Akademii dr Jean–Claude Loutsch z Luksemburga. Nowym Prezyden-
tem wybrany zostaÆ Prof. dr Adolf Nagel z Düsseldorfu. Przedmiotem
obrad zgromadzenia byÆy m.in. sprawy skÆadu osobowego Akademii
(postulat jego odmÆodzenia i poszerzenia), biblioteki AIH (zdeponowanej
w Archives nationales w Paryºu) oraz zreformowania kolokwiów AIH
(dobór referatów, skrócenie czasu obrad).

Ustalono, ºe nastæpne XIII miædzynarodowe kolokwium heraldyczne
Akademii odbædzie siæ w 2003 r. we Frankfurcie n. Odrå.

Stefan K. Kuczyñski

„Genealogia, heraldyka i dyscypliny pokrewne”
(Martin 5–6 IX 2001)

W dniach 5–6 IX 2001 r. w Martinie na SÆowacji odbyÆo siæ semina-
rium naukowe po¥wiæcone genealogii, heraldyce i dyscyplinom pokrew-
nym („Genealógia, heraldika a príbuzené disciplíny. Stav a perspektívy”).
Okazjå do zorganizowania seminarium byÆa dziesiåta rocznica powstania
SÆowackiego Towarzystwa genealogiczno–heraldycznego (Slovenskà ge-
nealogicko–heraldickà spoloènost’ — SGHS). W ciågu dwóch dni wygÆo-
szono 35 referatów i koreferatów, obejmujåcych swå tematykå zagadnie-
nia z zakresu genealogii, heraldyki, archiwistyki, dyplomatyki, sfragisty-
ki i falerystyki. Zdecydowana wiækszo¥ì wyståpieñ dotyczyÆa stanu i per-
spektyw tychºe badañ na SÆowacji i w Czechach.

Seminarium otworzyÆ swym wyståpieniem prof. Leon Sokolovsky,
który przybliºyÆ genezæ powstania SGHS, jego znaczenie dla rozwoju
sÆowackiej heraldyki, a takºe plany dalszego rozwoju Towarzystwa, które
pragnie miædzy innymi nawiåzywaì i utrzymywaì kontakty z podobnymi
towarzystwami w innych krajach, m.in. w Polsce, Rosji i Austrii. Kolejne
trzy referaty po¥wiæcone  byÆy archiwaliom, jako ªródÆom do badañ
genealogicznych, a takºe skuteczno¥ci tychºe badañ w sÆowackich archi-
wach. Prof. Maria Stieberova zwróciÆa uwagæ na ksiægi ko¥cielne, znaj-
dujåce siæ w archiwach na SÆowacji, jako skarbnicæ informacji genealo-
gicznych. W pierwszym bloku referatów poruszono równieº problemy
innych nauk pomocniczych historii, takich jak: dyplomatyka (prof. Ri-
chard Marsina, Diplomatika na Slovensku — stav a perspektivy) i demo-
grafia historyczna (prof. Marta Dobrotkova, Historicka demografia — stav
a perpektivy). Zagadnienia genealogiczne, tym razem w Czechach po-
ruszyli takºe: Vladimr Rolinc (Ukoly a cíle u�ité obèanské genealogie)
i Zdenek Cvikl (Genealogické centrum Valašska). Natomiast o genealogii
i heraldyce na Wægrzech mówiÆ prof. Attila Pandula z Budapesztu.
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Nastæpne referaty gÆoszone byÆy w dwóch odræbnych grupach. W pierw-
szej przewaºaÆy referaty ¥ci¥le genealogiczne, natomiast wykÆady w gru-
pie drugiej zdominowane byÆy tematykå heraldycznå, jedynie dwa koñ-
cowe wyståpienia dotyczyÆy poszukiwañ genealogicznych w sieci inter-
netowej (Peter Nagy, Profesjonalne badania genealogiczne) i zasad fun-
kcjonowania programu komputerowego pozwalajåcego na gromadzenie
danych genealogicznych (Peter Vaclav, Program genealogiczny — PAF,
wersja 5.0). Tematykæ heraldycznå w tym bloku podjåÆ prof. Istvan
Kovacs, który sugerowaÆ, iº prawidÆowym herbem miasta Rimavska
Sobota, jest wyobraºenie z pieczæci z 1666 roku, odnalezionej niedawno
w piwnicach jednej z kamienic. Interpretacja ta spotkaÆa siæ jednak
z ostrå krytykå ze strony prof. J. Novaka i prof. L. Sokolovskego, którzy
wcze¥niej zajmowali siæ badaniami nad wyobraºeniem i genezå herbu
tego miasta. Równie krytycznie zostaÆa przyjæta koncepcja inº. Zdenka
G. Alexego skÆaniajåca siæ do nadania bratysÆawskiemu Staremu Miastu
oddzielnego herbu, na wzór pozostaÆych historycznych dzielnic miasta.

Okazjå do zacie¥nienia i nawiåzania przyjaªni miædzy heraldykami
i genealogami z poszczególnych pañstw byÆ wieczór biesiadny, który
odbyÆ siæ w pierwszym dniu seminarium. Poprzedzony byÆ on koncertem
muzyki kameralnej.

Drugi dzieñ seminarium w zdecydowanej mierze upÆynåÆ pod zna-
kiem heraldyki. RozpoczåÆ siæ on wykÆadem prof. Ladislava Vrtl’a, w któ-
rym podjæte zostaÆy zagadnienia zwiåzane z rozwojem heraldyki na
SÆowacji w ostatnim dziesiæcioleciu. Autor zauwaºyÆ, iº byÆ to okres
krótki, lecz bardzo dynamiczny, w którym widoczne byÆo oºywienie
heraldyki rodowej i samorzådowej, ale takºe tradycji heraldycznych.
Przedmiotem referatu byÆy równieº zasady funkcjonowania i zatwierdza-
nie herbów na SÆowacji. W kolejnych wyståpieniach poruszano mie-
dzy innymi problematykæ heraldyki w czeskim parlamencie (prof. Ka-
rel Müller, Deset let práce podvýboru heraldiku Poslanecké sněmovny
Parlamentu ÈR). Podjæto takºe rozwaºania dotyczåce heraldyki szlachec-
kiej w ¥redniowieczu. Seminarium zakoñczyÆ wykÆad Igora Grausa z Bañ-
skiej Bystrzycy na temat stanu i perspektyw badañ falerystycznych na
SÆowacji.

Polskæ na seminarium reprezentowali dr Zenon Piech z Krakowa
i mgr Piotr GoÆdyn z Konina, przy czym ten ostatni wygÆosiÆ referat na
temat badañ nad polskå heraldyka ko¥cielnå w ostatnim dziesiæcioleciu,
skupiajåc uwagæ na moºliwo¥ciach, jakie daje polska literatura przed-
miotu osobie, która pragnie zajåì siæ badaniami nad tå gaÆæziå heraldyki.

Piotr GoÆdyn
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Sesja naukowa „Heraldyka samorzådowa
II Rzeczypospolitej (1918–1939)”

(WÆocÆawek 24–25 X 2001)

Juº po raz drugi spotkali siæ heraldycy polscy w go¥cinnej siedzibie
WÆocÆawskiego Towarzystwa Naukowego na sesji po¥wiæconej problema-
tyce polskiej heraldyki samorzådowej. Pierwsza sesja z tego cyklu odbyÆa
siæ w grudniu 1996 r. i byÆa po¥wiæcona herbom miast polskich w okre-
sie zaborów (1772–1918), zorganizowana przez WÆocÆawskie Towarzy-
stwo Naukowe we wspóÆpracy z Polskim Towarzystwem Heraldycznym.
Plonem sesji byÆy wydane drukiem jej materiaÆy, dajåce obraz heraldyki
urzædowej i miejskiej w trzech zaborach: austriackim, rosyjskim i pru-
skim, na tle zagadnieñ politycznych i prawno–ustrojowych ziem polskich
tego czasu. ByÆ to obraz heraldyki polskiej w upadku, wypieranej z ºycia
publicznego przez obce godÆa i wzorce herbowe.

Po piæciu latach spróbowali¥my ukazaì odrodzenie siæ polskiej heral-
dyki samorzådowej w okresie II Rzeczypospolitej. SÆuºyÆa temu druga
sesja heraldyczna we WÆocÆawku w dniach 24–25 X 2001 r., zorganizo-
wana przez te same Towarzystwa. PoprzedziÆy jå badania i studia pro-
wadzone w kilku o¥rodkach akademickich oraz w placówkach muzeal-
nych. ByÆy one kontynuacjå tych badañ, których efektem byÆa pierwsza
sesja wÆocÆawska, a które skÆadajå siæ na wiækszy program badawczy,
obejmujåcy caÆoksztaÆt problemów polskiej heraldyki samorzådowej.

DokÆadne sprawozdanie z tej sesji mijaÆoby siæ z celem, gdyº zanim
ukaºe siæ ten numer „Biuletynu” PTHer. jej materiaÆy zostanå juº ogÆo-
szone drukiem. Toteº warto tylko zasygnalizowaì, ºe w materiaÆach sesji
znalazÆo siæ 18 referatów i komunikatów dotyczåcych róºnych aspektów
heraldyki samorzådowej II Rzeczypospolitej (w tym dwa teksty nie przed-
stawione na sesji, lecz ¥ci¥le z jej tematem zwiåzane, natomiast jeden
referat na niej wygÆoszony nie zostaÆ zÆoºony do druku).

Przedstawione na sesji referaty ukazujå warunki w jakich naståpiÆa
restytucja i rozwój polskich herbów samorzådowych w latach 1918–
–1939. Poczåtek tego zjawiska przypada na okres I wojny ¥wiatowej,
zwÆaszcza na ziemiach zaboru rosyjskiego, gdzie okupacyjne wÆadze
niemieckie przywracajåc instytucjæ samorzådu terytorialnego zezwo-
liÆy na uºywanie polskich herbów pañstwowych i miejskich (referaty
P. Bokoty i A. Urbaniaka). ZapoczåtkowaÆo to proces odbudowy zakaza-
nej wcze¥niej symboliki narodowej oraz terytorialnej i miejskiej. Wiele
miast powróciÆo wówczas do swych dawnych herbów, inne w patriotycz-
nym zapale siægaÆy po znak OrÆa BiaÆego, zastrzeºony póªniej tylko dla
instytucji pañstwowych. Po odzyskaniu niepodlegÆo¥ci i ustaleniu siæ
granic pañstwa, na terenie byÆego zaboru pruskiego oraz na ÿlåsku
podjæto akcjæ polonizowania dawnych godeÆ herbowych (M. Kaganiec).
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Jednakºe relikty heraldyki okresu zaborów utrzymaÆy siæ jeszcze przez
dÆuºszy czas, jak herb Guberni Radomskiej w powiecie koneckim (K. Dorcz).

Podstawæ rozwoju polskiej heraldyki terytorialnej i miejskiej w okre-
sie II Rzeczypospolitej stanowiÆy uregulowania prawne dotyczåce orga-
nizacji i funkcjonowania samorzådu terytorialnego (M. Kallas) oraz od-
ræbne przepisy okre¥lajåce zasady uºywania herbów przez jednostki
samorzådowe. Sprawom tym po¥wiæcono duºo miejsca w materiaÆach
sesji. Szczególnå uwagæ zwrócono na sposób ustanawiania nowych
herbów oraz zatwierdzania wzorów herbów przez Ministerstwo Spraw
Wewnætrznych, wedÆug kryteriów ich merytorycznej zasadno¥ci i po-
prawno¥ci heraldycznej. Herby jednostek terytorialnych wyºszego rzædu
nie znalazÆy zastosowania — powiatowe nie weszÆy w ºycie a wojewódz-
kie, chociaº ich projekty byÆy przygotowane, nie zostaÆy wprowadzone
w zwiåzku z przewidywanå zmianå podziaÆu administracyjnego kraju.
W kilku referatach przedstawiono herby miejskie niektórych regionów —
ÿlåska (M. Kaganiec, R. Kubiciel), Pomorza (B. Moºejko), Kujaw wschod-
nich i ziemi dobrzyñskiej (P. Bokota) oraz w ujæciu monograficznym
herby poszczególnych miast — Pszczyny (M. Kaganiec), Zduñskiej Woli
(P. Adamczewski i J. ÿmiaÆowski) i Gdyni (B. ÿliwiñski). Osobne uwagi
po¥wiæcono symbolice religijnej i ko¥cielnej w herbach miast (P. GoÆdyn),
ukazano teº nowe ªródÆa heraldyki miejskiej badanego okresu (M. Smo-
liñski) oraz nie zrealizowanå inicjatywæ Zwiåzku Miast Polskich opraco-
wania herbarza miast II Rzeczypospolitej (S. Górzyñski). Siægniæto rów-
nieº do wspóÆczesnych analogii niemieckich w rozwiåzywaniu proble-
mów heraldyki powiatowej (W. Strzyºewski).

Traktujåc szeroko pojæcie samorzådu uwzglædniono równieº herby
i godÆa wyºszych uczelni (A. Grzegorczyk), nawet weksylia klubów ºeg-
larskich (A. BebÆowski), szkoda jednak, ºe zabrakÆo przedstawienia godeÆ
i symboli cechowych. Osobne opracowania po¥wiæcono wystæpowaniu
herbów terytorialnych i miejskich w weksylologii i emblematyce wojsko-
wej (T. Jeziorowski, W. Tutak).

Bogate poznawczo materiaÆy sesji znaczåco pogÆebiajå wiedzæ o pol-
skiej heraldyce samorzådowej okresu II Rzeczypospolitej, dotychczas nie
bædåcej przedmiotem badañ. Temat wart jest poszerzenia i kontynuacji.
Na opracowanie czeka heraldyka miejska na ziemiach polskich w czasie
II wojny, zarówno w Generalnej Guberni jak i na terenach wÆåczonych
do Rzeszy, kiedy polskie symbole znowu byÆy wypierane przez obce
narodowo i ideowo znaki. Interesujåce bædzie równieº zbadanie roli
herbów samorzådowych w Polsce po 1945 roku, zepchniætych wówczas
na margines ºycia publicznego. OdrodziÆy siæ one w III Rzeczypospolitej,
w zwiåzku z przywróceniem samorzådu terytorialnego jako waºnego ele-
mentu demokratycznego ustroju pañstwa obywatelskiego.

Stefan K. Kuczyñski
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