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szy od XIII w. (Latein und  Niederdeutsch  im Verwaltungsschrift-
gut des  Ostseeraumes). Zwrócił uwagę na współpracę history-
ków i germanistów w badaniach nad tym zagadnieniem. Pod-
kreślił jednocześnie różnicę w zainteresowaniach przedstawicieli 
obydwu dyscyplin. O ile ci drudzy analizują  głównie formy  języ-
kowe, o tyle nas interesują  przyczyny, okoliczności i konsekwen-
cje awansu języka narodowego. Jürgen Römer (Marburg), oma-
wiając  system średniowiecznych skrótów i związane  z tym prob-
lemy wydawnicze (Abbreviaturen  in deutschsprachigen  Texten 
des  späten Mittelalters  — Editorische  Probleme),  skoncentrował 
się na możliwościach wykorzystania komputera. Dzięki zeska-
nowaniu tekstu źródłowego można w edycji umieścić wszystkie 
znaki skrótów w ich oryginalnej formie.  Idealne wydanie doku-
mentu powinno, jego zdaniem, obejmować nie tylko wypis tek-
stu i opis zewnętrzny dyplomu, ale również cały jego wizerunek. 
Jest to jednak, jak przyznał, na razie zadanie trudne. Historyk 
zazwyczaj dysponuje tylko swoim laptopem, a archiwa żądają 
wysokich opłat za zrobienie zdjęć, nie mówiąc  już o pozwoleniu 
na ich publikację. Dwudniowe1 obrady zamknął  referat  Walde-
mara Chorążyczewskiego  (Toruń). Poruszył on problem publi-
kacji streszczeń źródeł historycznych (Summary  and  complete 
text of  historical  source). Mogą  one pełnić różne funkcje:  zazwy-
czaj pomocnicze, towarzysząc  pełnej edycji, czasem jednak ją 
zastępując.  To ostatnie rozwiązanie  referent  ocenił krytycznie. 

Konferencję  podsumował prof.  Matthias Thumser. Zwró-
cił między innymi uwagę na wielokrotnie wysuwany postulat 
bliższej współpracy polsko-niemieckiej w zakresie edycji źró-
deł. Toruńska sesja po części już ten dezyderat wypełniła. Po-
mogła jednocześnie w nawiązaniu  nowych kontaktów, które, 
miejmy nadzieję, wkrótce przyniosą  dalsze owoce. Z drugiej stro-
ny jej przebieg był też świadectwem pewnych trudności na tej 
drodze. Warto zwrócić uwagę, że stronę polską  reprezentował 
praktycznie tylko Toruń (prof.  Joachima Zdrenkę trudno w ogóle 
poddać takiej „narodowej" klasyfikacji)  i jest to raczej reguła, 
niż wyjątek.  Druga kwestia to bariera językowa. Obrady toczyły 
się po niemiecku, co dla niektórych uczestników, szczególnie 
młodszego pokolenia, stanowiło poważną  przeszkodę. Niemieccy 
goście w prywatnej rozmowie nie powstrzymali się przed krytycz-
nymi uwagami na ten temat. Propozycja prof.  Janusza Tandec-
kiego, by następna sesja odbyła się po angielsku, wywołała nie-
małe zamieszanie. Okazało się, że część gości nie zna tego języka. 

Od strony merytorycznej konferencję  wypada ocenić wyso-
ko. Dobór tematów poszczególnych wystąpień  był przemyślany, 
one same reprezentowały dobry poziom, nie brakowało czasu 
ani chętnych do dyskusji. Nie znalazła natomiast żadnego od-
zwierciedlenia w programie i była tylko sporadycznie wspomi-
nana w referatach  ważna grupa zagadnień, dotycząca  wykorzy-
stania w publikacji źródeł nowszych osiągnięć  technicznych. 
Np. w rozważaniach nad problemem edycji ksiąg  ławniczych nie 
pojawił się projekt opracowania odpowiedniej bazy danych. Ma-
rie-Luise Heckmann cieszyła się z faktu,  że można w internecie 
znaleźć przedstawienia herbów, a nie zatrzymała się nad kwe-
stią  przygotowania tej formy  edycji. Zdaję sobie sprawę, że ta-
kie rozwiązania  budzą  wśród historyków duże kontrowersje. Tym 
bardziej jednak powinny one być dyskutowane na takich spot-
kaniach, jak omawiana sesja. 

Marek  Słoń 
(Warszawa) 

1 Trzeciego dnia konferencji  uczestnicy udali się na wycieczkę do 
Gniezna. 

„Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy ba-
dań" (Lublin 13-14 XI 2000) 

Staraniem Katedry Nauk Pomocniczych Historii Instytutu 
Historii Kościoła Katolickiego Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Oddział 
w Lublinie odbyła się w Lublinie, w dniach 13-14 XI 2000 r., 
konferencja  naukowa na temat „Polska heraldyka kościelna. Stan 
i perspektywy badań". 

Obrady otworzył referat  ks. Anzelma Weissa (KUL) pre-
zentacją  obecnego stanu badań nad heraldyką  kościelną.  Na-
stępnie Józef  Szymański (UMCS Lublin) podjął  kwestię odręb-
ności polskiej heraldyki kościelnej. Z kolei Stefan  K. Kuczyński 
(IH PAN) przedstawił sylwetkę arcybiskupa Brunona Bernarda 
Heima, autora kilku prac o podstawowym znaczeniu dla heral-
dyki kościelnej, zarazem znakomitego rysownika herbów, auto-
ra herbów czterech ostatnich papieży. 

Następne wystąpienia,  pierwszego dnia konferencji,  poświę-
cone były głównie herbom biskupów. Marceli Antoniewicz (Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie) podkreślił w swoim 
wystąpieniu  Heraldyka  biskupów wileńskich  do  połowy XVI  wie-
ku  rolę, jaką  herby biskupów odegrały w procesie heraldyzacji zna-
ków pieczętnych i recepcji herbów polskich przez bojarów Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. Na marginesie referatu  Autor poru-
szył też problem nierówności dostojeństwa bojarów litewskich 
i szlachty polskiej, do której herbów byli przypisywani podczas 
Unii w Horodle, ukazując  na kilku przykładach jej pozorność. 

Wojciech Strzyżewski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Zielonej Górze) w referacie  Herby  osobiste biskupów i opatów 
w herbach biskupstw  i opactw na Śląsku  i w Ziemi  Lubuskiej  za-
jął  się relacjami zachodzącymi  miedzy herbami osobistymi bi-
skupów i opatów a herbami diecezji i opactw. Omówił ukształ-
towanie się herbu biskupstwa wrocławskiego, z orłem śląskim, 
w ścisłym powiązaniu  z zasiadaniem na stolicy biskupiej dwóch 
książąt  śląskich:  Wacława i Konrada, którzy mieli tegoż orła na 
swojej pieczęci biskupiej. Takiej zależności między herbem oso-
bistym biskupa a herbem biskupstwa nie znalazł w wypadku bi-
skupstwa lubuskiego. Opaci klasztorów tego regionu posługi-
wali się natomiast kolejno tym samym herbem, na którym zmie-
niali jedynie inicjały oznaczające  kolejnych opatów. Konkludu-
jąc  Autor stwierdza, że herby omawianego regionu ciążą  raczej 
do wzorów z terenu cesarstwa niż z ziem polskich. 

Aleksandra Jaworska (UMCS Lublin) w komunikacie De-
koracja  malarska  dokumentów  biskupich i królewskich  jako źród-
ło do  heraldyki  kościelnej  ukazała, wspierając  swój referat  kon-
kretnymi przykładami, rolę dekoracji malarskiej dokumentów 
jako źródła do badań heraldycznych. 

Edward Gigilewicz (KUL Lublin) w referacie  Herby  bisku-
pów polskich  w okresie  PRL przedstawił wyniki badań nad naj-
nowszą  heraldyką  biskupią,  opartych na źródłach pisanych i uni-
katowych ankietach, powstałych z inicjatywy ks. prof.  A. Weissa 
w Instytucie Historii Kościoła KUL w 1989 r., wypełnianych przez 
właścicieli herbów. Referat  ukazał warunki, w jakich powsta-
wały herby biskupów, tworzone zazwyczaj w pośpiechu, często 
przez przypadkowe osoby i co za tym idzie w sposób niezgodny 
z zasadami heraldyki. Autor podkreślił wynikającą  z tego róż-
norodność tych wyobrażeń oraz wartość badań ankietowych po-
zwalających  na odtworzenie idei wyobrażenia herbowego. Refe-
rat zakończył postulatem stworzenia herbarza współczesnego 
episkopatu polskiego. 

Ks. Paweł Dudziński (Warszawa) w referacie  Heraldyka  pol-
skiej  hierarchii Kościoła  Greko-Katolickiego  (Bizantyńsko-Ukraiń-
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skiego)  w XX  wieku na tle herbów hierarchii Katolickich  Kościo-
łów Wschodnich  wywodzących  się z unii brzeskiej  i użhorodzkiej 
przedstawił współczesne herby hierarchów Kościołów wymie-
nionych w tytule, zwracając  szczególną  uwagę na zawarte 
w nich elementy narodowe, terytorialne i osobiste. Podkreślił 
również własne tradycje i zwyczaje heraldyczne wschodnich koś-
ciołów katolickich, ich odmienność i różnorodność oraz wpływ 
na ich kształt uwarunkowań społeczno-politycznych, w jakich 
powstawały. Referat  wzbogaciły barwne ilustracje przygotowa-
ne przez autora. 

Jan Pakulski (UMK Toruń) (Średniowieczne  pieczęcie her-
bowe arcybiskupów i biskupów metropolii  gnieźnieńskiej.  Analiza 
porównawcza) poświęcił swój referat  genezie pieczęci herbo-
wych biskupów i biskupstw. Wskazał na pojawianie się na pie-
częciach od XIII w. symboli, w których widzi pierwsze zalążki 
herbów kształtowanych na wzór zachodnioeuropejski. 

Barbara Trelińska (UMCS Lublin) przedstawiła Nobilitac-
je duchownych  w Polsce w XVI  wieku,  tj. drogi nobilitacji du-
chownych oraz związany  z nimi proces nadawania im herbów 
już istniejących  i tworzenia nowych, związanych  bezpośrednio 
z osobą  nobilitowanego. 

Drugi dzień obrad rozpoczęły trzy kolejne referaty  poświę-
cone herbom klasztornym. Marek L. Wójcik (Uniwersytet Wroc-
ławski) przedstawił referat  Heraldyka  klasztorów  cysterskich  na 
Śląsku  zwracając  szczególną  uwagę na powiązania  miedzy her-
bami klasztorów i biskupstw, na których terenie funkcjonowa-
ły. Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski) (Tradycja 
heraldyczna  wybranych klasztorów  żeńskich na Śląsku.  XIII-I  po-
łowa XIX  w.) przedstawił tradycję heraldyczną  klasztorów cy-
sterek w Trzebnicy, klarysek we Wrocławiu i Magdalenek ze 
Szprotawy. Zauważył, że herb stosowano pragmatycznie wów-
czas, gdy miał przekazać krótką,  precyzyjną  informację.  Pod-
kreślił, że rezygnacja z wprowadzenia na pieczęcie herbu kla-
sztornego nie była spowodowana brakiem umiejętności czy nie-
wiedzą  na temat możliwości jego wykorzystania, ale raczej tym, 
że uznawano ją  za nieodpowiednią  do wyrażenia treści, z który-
mi identyfikowany  powinien być klasztor. Adam Żurek (Wroc-
ław) w referacie  Heraldyka  norbertanów śląskich  w dobie  nowo-
żytnej przedstawił herby używane przez opatów klasztorów nor-
bertańskich na Śląsku,  zwracając  szczególną  uwagę na odzwier-
ciedlenie w herbach aktualnej sytuacji politycznej. 

Popołudniową  część obrad rozpoczął  komunikat Piotra Dym-
mela (UMCS Lublin) Herby  kapituł  w „Klejnotach"  Jana  Długo-
sza , którym przedstawił problematykę dziejów zespołu herbów 
kapitulnych w tym dziele, jako świadomej próby wprowadze-
nia do polskiego systemu heraldycznego nowych znaków herbo-
wych ze sfery  znaków i symboli kościelnych. Zwrócił uwagę na 
to, że poszczególne kopie Klejnotów  wykazują  stałą  tendencję 
powiększania zespołu herbów kapitulnych. Włączenie  do pier-
wszej edycji jedynie czterech herbów kapituł przypisuje chęci 
uwzględnienia jedynie herbów najdostojniejszych. 

Henryk Seroka (UMCS Lublin) swój referat  (Wpływ  heral-
dyki  kościelnej  na herby miast w Małopolsce)  poświęcił recepcji 
i oddziaływaniu herbu kościelnego na całą  sferę  heraldyki miej-
skiej. Wyodrębnił dwie metody ustanawiania herbów miejskich 
związanych  z herbem właściciela: przez przyjmowanie herbu 
właściciela lub w wyniku jego uszczerbienia. Ograniczone czy 
wręcz słabe (niecałe 20%) oddziaływanie heraldyki kościelnej 
na herby miast w Małopolsce upatruje w dużym repertuarze in-
nej niż heraldyczna symboliki kościelnej. 

Tomasz Panfil  (KUL) poświęcił swój referat  Emblematy 
a heraldyka  kościelna  rozwojowi kompozycji emblematycznej 

w XVI-XVIII w. i przenikaniu jej do heraldyki kościelnej. Mar-
cin Hlebionek (UMK Toruń) w referacie  W  połowie drogi  do 
herbu. Ze  studiów  nad  pieczęciami gmin wyznaniowych na przeło-
mie XVIII/XIX  wieku  dokonał klasyfikacji  wyobrażeń napieczęt-
nych gmin wyznaniowych. 

W dyskusji padały zarówno głosy uzupełniające  tematy po-
ruszone w referatach  jak też refleksje  dotyczące  heraldyki w szer-
szym ujęciu. Pierwszego dnia konferencji  zdominowała ją  kwes-
tia możliwości i zasadności narzucenia pewnych reguł przy two-
rzeniu współczesnych herbów biskupich. Wiele głosów na ten 
temat wywołał zwłaszcza referat  E. Gigilewicza (ks. A. Weiss, 
J. Szymański, S. K. Kuczyński, B. Trelińska). W ostatecznej kon-
kluzji ks. A. Weiss podkreślił, że nie można stwarzać zaleceń, 
co do wyboru motywów składających  się na herb, gdyż są  one 
wyrazem osobistych przekonań i idei biskupa, można natomiast 
apelować o zgodność kompozycji herbów biskupów z zasadami 
heraldyki. B. Trelińska zgłosiła postulat, aby Polskie Towarzy-
stwo Heraldyczne zwróciło się do prymasa Polski ks. kardynała 
Józefa  Glempa z propozycją  współpracy przy tworzeniu nowych 
herbów biskupich pod względem ich zgodności z zasadami heral-
dyki. 

Drugiego dnia obrad dyskusja skupiła się wokół wygłoszo-
nych tego dnia referatów.  A. Żurek odpowiadając  na pytanie 
E. Gigilewicza stwierdził, że pastorał na herbach opatów nor-
bertańskich wyobrażony jest podobnie jak w herbach biskupich. 
Zaznaczył, że było to świadome akcentowanie niezależności od 
biskupów. 

J. Szymański zaapelował o używanie precyzyjnej termino-
logii. Odnosząc  się do komunikatu P. Dymmela zwrócił uwagę, 
że Długosz mógł świadomie umieścić w Klejnotach  tylko herby 
kapituł najlepiej mu znanych i jego zdaniem najważniejszych. 
W związku  referatem  M. L. Wójcika wyrażono wątpliwość,  czy 
herby klasztorów można faktycznie  wiązać  z biskupstwem, jeś-
li uwzględni się większą  wówczas niż obecnie ich autonomię. 
W odpowiedzi referent  zaznaczył, że autonomia klasztoru była 
zmienna, nie potrafi  jednak powiedzieć jak wyglądała  w momen-
cie pojawienia się motywu głowy patrona biskupstwa w herbie. 

Żywą  dyskusję wzbudził też referat  T. Panfila.  Na zarzut 
E. Gigilewicza, że referent  nie wykorzystał w swojej pracy ma-
teriałów źródłowych innych niż medale, referent  wyjaśnił, że 
nie zrobił tego ze względów praktycznych. Omawiał temat na 
przykładzie medali, których reprodukcje posiadał. Przykłady z in-
nych dziedzin emblematyki pojawią  się natomiast w tekście do 
druku. J. Szymański zauważył, że należałoby mówić nie o pod-
ważeniu roli herbu przez emblematykę, ale raczej o jego wzbo-
gaceniu. T. Jeziorowski zwrócił uwagę na dominowanie we współ-
czesnych herbach biskupich elementów emblematycznych nad 
tradycyjnie używanymi w herbach. Przyczynę tego upatrywał 
w zmianie znaczenia roli biskupa po Soborze Watykańskim I, 
kiedy to nastąpiło  przeniesienie ciężaru z funkcji  księcia Koś-
cioła na jego pasterza. Odbiło się to w wyobrażeniach heral-
dycznych, które kładą  obecnie nacisk na elementy duchowe za-
miast rycerskich. 

Obrady konferencji  podsumował ks. A. Weiss, który sfor-
mułował dwa postulaty: aby kolejne spotkania mały charakter 
ekumeniczny i aby Polskie Towarzystwo Heraldyczne zwróciło 
się do władz Kościoła z apelem o większą  troskę o poprawność 
heraldyczną  herbów biskupów. Materiały konferencji  zostaną 
wydane drukiem. 

Anna Grzebieluch 
(Warszawa  ) 


