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na obszarze kultury kościelnej i religijnej. Można natomiast zastanawiać się nad ich kompletnością.  W wydawnictwie typu 
informacyjnego  zawsze istnieje pokusa do poszerzania zakresu haseł, ale ograniczając  tutaj tę naturalną  skłonność, należy 
zwrócić uwagę na możliwe, choć zupełnie nieliczne uzupełnienia wynikające  z funkcjonalnych  założeń Encyklopedii.  Zabra-
kło więc w niej dwóch terminów występujących  także na gruncie dyplomatyki kościelnej: intytulacja  i instrument  notarialny. 
Z zakresu chronologii objaśnienia, a przynajmniej odniesienia do ogólniejszego hasła, wymagałby termin iudicium,  stoso-
wany na oznaczenie astrologicznych prognoz, stanowiących  zasadniczy element dawnych kalendarzy. W kontekście haseł 
dotyczących  zdobnictwa średniowiecznych rękopisów odczuwa się nieobecność terminu ilustracja  książkowa,  w którym 
zaprezentowanoby formy  i techniki zdobnictwa druków. To samo można powiedzieć o terminie paleograficznym  — italika, 
tym bardziej że pominięto ogólniejsze hasło humanistyczne pismo, przy zamieszczeniu w tomie V jego odpowiednika — 
gotyckie  pismo. Ta sytuacja wykracza jednak poza recenzowany tom, ale zwraca uwagę na pewną  niekonsekwencję w dobo-
rze haseł. Niemniej nieliczne przykłady postulowanych uzupełnień potwierdzają  wcześniejszą  opinię o starannie dobranym 
zespole haseł z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii. 

Z haseł ogólnych, dotyczących  charakterystyki poszczególnych dyscyplin, w Encyklopedii  znalazły się tylko dwa: ikono-
grafia  i ikonologia  (oba pióra Ryszarda Kasperowicza). Czytelnik może w nich znaleźć przejrzyste omówienie historii tych 
dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących  określania przedmiotu i metod badań dzieł sztuki. Autor, 
opisując  ikonografię,  słusznie zauważył, że jest też ona „dyscypliną  pomocniczą  historii, w której przedstawienie artyst. 
traktuje się jako źródło historyczne" (kol. 11). Szkoda, że ten wątek  nie znalazł nieco szerszego potraktowania, jako 
zjawisko adaptowania metod właściwych historii sztuki na inne dziedziny badań historycznych. Rozumiejąc  ograniczenia 
wynikające  z charakteru wydawnictwa, może dla zaznaczenia tego trendu przydałoby się chociaż w bibliografii  zacytować 
ważniejsze polskie prace na ten temat (m.in. Krzysztofa  M. Kowalskiego: Polskie  źródła  ikonograficzne  XVII  wieku.  Warsza-
wa 1988 i Zenona Piecha, Czy ikonografia  historyczna powinna być nauka pomocniczą historii?, w: Tradycje  i perspektywy 
nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 119-141). 

Pozostałe hasła są  już szczegółowymi terminami i pojęciami z zakresu poszczególnych dyscyplin. Z reguły zostały one 
opracowane z dużą  dbałością  o bogactwo i rzeczowość podawanych informacji  o charakterze ogólnym, z dobrze dobranymi 
przykładami (zob. np. indykcja,  inkunabuły,  inskrypcja,  itinerarium).  Historyk może natomiast odczuwać pewien niedosta-
tek po przeczytaniu hasła imię w części dotyczącej  Polski i innych krajów chrześcijańskich. Nadmiar przykładów przy braku 
scharakteryzowania typowych zjawisk historycznych nie pozwala wyrobić sobie dokładnego wyobrażenia o znaczeniu tego 
pojęcia. Pominięto w nim omówienie systemu antroponimicznego u Słowian, który funkcjonował  jeszcze przez długi czas 
w Polsce średniowiecznej. Przy tej okazji przydałaby się informacja  o tzw. złotej bulii języka polskiego z 1136 r. wystawio-
nej w kancelarii papieskiej. Trudno też dowiedzieć się o roli imienia jako źródła w badaniach historycznych (genealogicznych). 

Wszystkie hasła w Encyklopedii,  w tym także te tutaj omawiane, zakończone są  bibliografią  załącznikową,  która w za-
myśle wydawców powinna przynosić podstawową  informację  o piśmiennictwie na dany temat. Prawie zawsze jest ona 
wyborem dokonywanym przez autora hasła ze znacznie bogatszej literatury, niemniej, a może właśnie dlatego, należy 
zadbać o jej właściwy zestaw. Nie powinno obok prac klasycznych zabraknąć  pozycji najświeższych, dzięki którym można 
będzie zorientować się w najnowszych badaniach, i przy ich pomocy dotrzeć także do starszej literatury. Warto więc 
zwrócić uwagę na dwa miejsca bliskie naszym zainteresowaniom, gdzie ten warunek nie został spełniony. W bibliografii 
dotyczącej  Stanisława Iłowskiego zabrakło pracy Ignacego Lewandowskiego (Traktat  Polaka  Stanisława  Iłowskiego  o histo-
rii jako nauce, „Historyka" 6, 1976), zaś w przypadku biogramu Janka z Czarnkowa ważnych artykułów Janusza Bieniaka 
(Fragment  1333-1341 w twórczości dziejopisarskiej  Janka  z Czarnkowa,  Zap. Hist. 48, 1983, s. 5-29; 49, 1984, s. 5-30) i Je-
rzego Łojki (Przyczynki  do  życiorysu Janka  z Czarnkowa,  Rocz. Hist. 46, 1980, s. 133-140). Przykłady te, nawet w sytuacji 
pewnej swobody i konieczności wyboru bibliografii,  mogą  wskazywać na potrzebę szczególnej uwagi autorów na ten prob-
lem, zwłaszcza jeżeli ma ona spełnić swoje funkcje  informacyjne. 

Poczynione tu uwagi mają  często charakter recenzenckich drobiazgów. Niemniej może będą  miały one jakieś znacze-
nie dla nadania Encyklopedii  jeszcze lepszego kształtu, na jaki zasługuje każde pomnikowe dzieło. 

Piotr Dymmel 
(Lublin) 

Pomocné  vedy  historické  a jejich m^sto mezi historickymi  obory, red. Ivan H l a v a c e k, Zdenek 
H o j d a, Praha 1997, ss. 192 (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et historica 1 — 
1996. Z pomocnych ved historickych XIII). 

Tom zawiera teksty 18 referatów  wygłoszonych podczas konferencji  historyków czeskich, słowackich, polskich i nie-
mieckich, odbytej w Pradze 23-24 listopada 1995 r. Tematyka poszczególnych studiów jest różnorodna, podobnie jak duże 
jest zróżnicowanie samych nauk pomocniczych historii. Różny też jest poziom szczegółowości prezentowanych rozważań 
— od refleksji  metodologicznej ogarniającej  wszystkie nauki pomocnicze po szczegółowe studia monograficzne  z zakresu 
ich poszczególnych dyscyplin. 
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Punktem wyjścia dla obrad stał się programowy referat  współredaktora tomu Ivana Hlavacka (Pomocné  védy  histo-
rické  a jejichpostavem v soucasne historiografii,  s. 15-26), poruszający  problematykę miejsca nauk pomocniczych historii we 
współczesnej historiografii.  Nauki pomocnicze, posługując  się własnymi specyficznymi  metodami, dostarczają  narzędzi, 
przy pomocy których jest przygotowywany materiał dla właściwych badań historycznych. Jednocześnie jednak ze swoimi 
samodzielnie formułowanymi  celami są  również autonomicznymi dyscyplinami historycznymi. Autor, chociaż swoje rozwa-
żania snuje w dobie toczonej (m.in. w Czechach) dyskusji na temat miejsca nauki historycznej w tzw. epoce postmoderni-
stycznej, świadomie unika włączenia  się w nią  i deklaruje tradycyjne (względnie „tradycyjne") podejście do nauk pomocni-
czych. Tak pojmowane nauki pomocnicze, nierzadko podejrzewane o kryzys, należy bronić przed tym, „aby nie rozpłynęły 
się we wszechogarniającym  źródłoznawstwie czy we wstępie do badań historycznych". I. Hlavacek podjął  interesującą 
próbę klasyfikacji  dyscyplin wchodzących  w zakres nauk pomocniczych, biorąc  za punkt wyjścia ich stosunek do materiału 
źródłowego. Z jednej strony są  to te dziedziny, które zajmują  się poszczególnymi rodzajami spuścizny piśmienniczej. 
Wywodzą  się one z dyplomatyki bądź  z szeroko rozumianej paleografii  (m.in. dyplomatyka, sfragistyka,  heraldyka, kodyko-
logia, epigrafika);  z innych korzeni wyrastają  należące  do tej samej kategorii nauki pomocnicze historii nowożytnej (inku-
nabulistyka, historia książki,  prasoznawstwo czy biorąca  swoje początki  w dyplomatyce nauka o materiale aktowym, którą 
Autor określa niemieckim terminem Aktenlehre).  Drugą  grupę tworzą  nauki niezbędne dla zrozumienia treści źródła 
(m.in. paleografia,  chronologia, metrologia, onomastyka). 

Frantisek Smahel (Chvâla  pomocnych véd  historickych,  s. 27-39) podjął  się pochwały nauk pomocniczych. Na konkret-
nych przykładach zaczerpniętych z mediewistyki czeskiej wskazał on, w jaki sposób interpretacja wykorzystująca  metody 
nauk pomocniczych może doprowadzić do weryfikacji  z dawna utrwalonych poglądów.  I tak: analiza paleograficzna  pozwo-
liła na nowe datowanie katalogu biblioteki kolegium Reèka na uniwersytecie praskim na drugą  połowę XV w.; dzięki 
studiom kodykologicznym udało się F. Smahelowi odkryć w jednym z rękopisów praskich nieznany autograf  Hieronima 
z Pragi; metody dyplomatyki umożliwiły nową  interpretację tzw. urbarza taborskiego z początku  XVI w., a dzięki bada-
niom z zakresu chronologii (nad itinerarium) Autor zaproponował nową  lokalizację miejscowości Ujezdec, występującej 
w protokole powizytacyjnym sporządzonym  przez archidiakona Pawła z Janowic z lat 1379-1382. 

Z dalszych wypowiedzi ogólniejszy charakter mają  wystąpienia  Antoniego Barciaka i Vladimîra Vaskù. Pierwszy z nich 
jako dyskutant scharakteryzował pokrótce sytuację nauk pomocniczych historii w Polsce (Głos  w dyskusji,  s. 45-47). V Vaskù 
natomiast ustosunkował się do dwóch kwestii (Ke  dvéma  metodologickym  otâzkâm  pomocnych véd  historickych,  s. 81-85). 
Po pierwsze, czy badacz zajmujący  się naukami pomocniczymi historii w swych rozważaniach z tego zakresu ma rozstrzygać 
problemy należące  do właściwych badań historycznych, a więc przekraczające  granice zainteresowań nauk pomocniczych 
— jego odpowiedź jest tutaj negatywna. Po drugie, zwrócił uwagę na zależność nowożytnego materiału dyplomatycznego 
od tekstów normatywnych. 

Jozef  Novak i Juraj Rohac omówili współczesny system kształcenia archiwistycznego na Uniwersytecie Komeńskie-
go w Bratysławie. Można tam studiować archiwistykę jako samodzielny kierunek albo w połączeniu  z historią,  filologią 
klasyczną  i germańską  oraz historią  sztuki (Problémy  vyuky archvnictva na Filozofickej  Fakulte  Univerzity  Komenského 
v Bratislave  v sücasnosti, s. 41-44). Problematykę kształcenia archiwistycznego w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Wroc-
ławskiego poruszyła Lucyna Harc, uczyniła to jednak w kontekście charakterystyki stosunków pomiędzy naukami pomoc-
niczymi historii a archiwistyką.  W dalszym ciągu  Autorka przedstawiła pokrótce możliwości wykorzystywania wiedzy z za-
kresu nauk pomocniczych w praktyce archiwalnej (Wzajemne  relacje między  naukami pomocniczymi historii a archiwistyką, 
s. 49-53). 

Dwóch autorów wrocławskich podjęło tematy z zakresu dyplomatyki. Kazimierz Bobowski (Kryteria  i metody  oceny 
autentyczności dokumentów,  s. 63-68) przestrzega przed zbyt pochopnym dyskwalifikowaniem  podejrzanych dokumentów. 
Postuluje on kompleksowe badanie wszystkich cech zewnętrznych i wewnętrznych dokumentu, w powiązaniu  z analizą 
„możliwie szerokiego tła historycznego" i ze szczególnym uwzględnieniem studiów paleograficznych.  Szkoda, że przedsta-
wiona tu, kontrowersyjna jak się zdaje, teza o inspirującym  wpływie trzynastowiecznych śląskich  fałszerzy  dokumentów na 
rozwój miejscowej twórczości historiograficznej,  nie została udokumentowana. 

Stan badań dyplomatycznych na Śląsku  omówił Rościsław Zerelik (Kondycja  śląskiej  dyplomatyki.  Stan  i perspektywy 
badań,  s. 69-80). W swoich wywodach scharakteryzował on edytorstwo śląskich  źródeł dokumentowych oraz właściwe 
badania dyplomatyczne, w których szczególne miejsce zajmowały studia nad kancelariami książęcymi  i kościelnymi. Wystą-
pienie R. Zerelika zamyka ujęty w 15 punktach program dalszych śląskich  studiów z zakresu dyplomatyki. 

Problemem tzw. nieformalnych  struktur w administracji ziem czeskich w XIX i XX w. zajął  się Jira Sousa (Jak  to bylo 
a byt nemélo. Ke  studiu  tzv. neformâlmch  struktur  v déjinâch  sprâvy ceskych zem^ 19. a 20. stoleti,  s. 55-62). Na podstawie 
pamiętników i materiałów archiwalnych ukazał on, w jaki sposób kontakty nieformalne  wpływały zarówno na wielkie, jak 
i mniejszego kalibru wydarzenia historyczne o charakterze politycznym, gospodarczym i militarnym. 

Innym naukom pomocniczym poświęcono po jednym tekście. Badania kodykologiczne na przykładzie studiów prowa-
dzonych po II wojnie światowej na Śląsku  zaprezentował Wojciech Mrozowicz (Współczesne  badania  kodykologiczne  na 
Śląsku  (ich  stan i perspektywy),  s. 101-109). Heraldykę jako naukę interdyscyplinarną  ukazał Pavel R. Pokorny (Heraldika 
jako mezioborovâ disciplma,  s. 111-117). Na wybranych przykładach (zwłaszcza zabytki sztuki) zostały przedstawione róż-
norodne sposoby wykorzystywania motywów heraldycznych. Ich interpretacja pozwala na ustalenie nowych danych doty-
czących  czy to datacji poszczególnych zabytków, czy też spełnianych przez nie funkcji.  Ivana Ebelova zajęła się problemami 
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nowożytnej epigrafiki  (Otâzky  a problémy novovéké epigrafiky.  Napisy  a jejich konzervace  na prikladu  zâmku v Encovanech, 
prazské  novoméstské  radnice  a hfbitovmho  kostela  sv. Petra a Pavla ve Starych  Prachaticwh,  s. 119-131). Uwagę poświęciła 
ona przede wszystkim sprawie zachowania i konserwacji zabytków epigraficznych,  które są  narażone na zniszczenia bądź 
przemieszczenia wskutek prowadzonych prac budowlanych. Jako przykład wzorowej dbałości o inskrypcje został ukazany 
ratusz na Nowym Mieście w Pradze. Przykład z drugiego bieguna to zamek w Encovanach, gdzie bogaty zespół inskrypcji 
z XVII-XX w. narażony jest na zniszczenie z powodu planowanej przez nowego właściciela przebudowy. Czeska genealo-
gia reprezentowana jest przez artykuł Jaroslava Honca (Cesty  a ale ceské genealogie  po roce 1945, s. 133-136). Autor 
zwrócił uwagę na odrębność tej dyscypliny jako nauki pomocniczej historii ze względu na podejmowaną  tematykę i stosowane 
metody badawcze, w dalszym ciągu  jednak scharakteryzował powikłane drogi Towarzystwa Genealogicznego i Heraldycz-
nego w Pradze (Genealogickâ  a heraldickâ  spolecnost),  na którego działalności silnie zaważyła polityka władz państwowych. 

Z kolei dwa artykuły zostały poświęcone dyscyplinom, których zaliczenie w poczet nauk pomocniczych historii ciągle 
wywołuje dyskusje. Eva Semotanova omówiła rozwój geografii  historycznej, starając  się przy tym określić jej miejsce 
pomiędzy naukami geograficznymi  a historycznymi (Historickâ  geografie  a jej^ m^sto  v systému véd,  s. 137-144). Geografia 
historyczna została ostatecznie określona przez Autorkę jako samodzielna dyscyplina graniczna, umiejscowiona pomiędzy 
naukami przyrodniczymi i społecznymi, co nie pozostaje bez wpływu na jej metodologię oraz faktografię. 

Do polemiki nad zaliczeniem ikonografii  historycznej do nauk pomocniczych historii włączył  się współredaktor tomu 
Zdenek Hojda (Historickâ  ikonografie  — pomocnâ véda  historickâ?,  s. 145-154), podejmując  m.in. dyskusję z niedawną 
wypowiedzią  Zenona Piecha1. Ta dyscyplina, odwołująca  się do doświadczeń historii sztuki, może być traktowana jako 
jedna z szeroko pojmowanych nauk pomocniczych historii. W praktyce historyka można ją  wykorzystywać do badania 
realiów historycznych (niem. historische Realienkunde),  do poznania niektórych problemów usytuowanych na pograniczu 
historii społecznej i historii kultury (np. historia kolekcjonerstwa, preferencje  ikonograficzne  w poszczególnych środowi-
skach, mecenat, funkcje  dzieła sztuki). Przydatność ikonografii  historycznej dla innych nauk pomocniczych jest dostrzegal-
na wszędzie tam, gdzie obraz stanowi nieodłączną  część źródła historycznego (np. w heraldyce, genealogii, kodykologii, 
kartografii,  sfragistyce,  numizmatyce, epigrafice). 

Ten interesujący  zbiór materiałów konferencyjnych  uzupełniają  nie przedstawione podczas obrad artykuły Franza 
Machilka i Jana Hrdiny. Historyk niemiecki swoją  uwagę poświęcił możliwościom wykorzystania tzw. „ksiąg  domu Boże-
go", odwołując  się przy tym do materiału frankońskiego  z XV i XVI w. (Fränkische  „Gotteshausbücher"  des  15. und  16. 
Jahrhunderts.  Zur  Typologie  und  Verwendung  als Quellen für  interdisziplinäre  Forschungen,  s. 87-92). Pod określeniem „księgi 
domu Bożego" ukrywają  się księgi proweniencji kościelnej o charakterze urbarzy, zawierające  też inne informacje,  których 
zakres trudno precyzyjnie wyznaczyć (np. wykazy dóbr, dochodów, dane dotyczące  patronów, patrociniów, ołtarzy, relikwii, 
ksiąg  liturgicznych, inwentarze skarbców, wpisy nekrologiczne, kopie dokumentów). Z kolei przyczynek J. Hrdiny przed-
stawia późnośredniowieczne funkcjonowanie  domniemanej bulli odpustowej papieża Innocentego IV z 1244 r. dla augu-
stianów-eremitów (OESA). 

Wojciech  Mrozowicz 
(Wrocław) 
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Przed paroma laty wśród historyków francuskich  młodszego pokolenia narodził się pomysł opublikowania podręczni-
ka, który w sposób prosty i przystępny pokazywałby studentom, jak uprawia się w praktyce zawód mediewisty, zwłaszcza na 
etapie kontaktu ze źródłami. Ostatecznie planowany podręcznik rozrósł się do rozmiarów serii wydawniczej, opatrzonej 
tytułem „L'Atelier du médiéviste", pod generalną  redakcją  J. Berlioza i O. Guyotjeannin'ea. Zaprosili oni do współpracy 

1 Z. Piech, Czy ikonografia  historyczna powinna być nauką  pomocniczą historii?, w: Tradycje  i perspektywy  nauk pomocniczych historii w Polsce, red. 
M. Rokosz, Kraków 1995, s. 119-141 (Zeszyty Naukowe UJ, Varia 345). 


