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Na zakończenie sesji doszło do żywej dyskusji, w czasie 
której skupiono się głównie na kwestiach terminologicznych, 
w tym na samym terminie „dziejopisarstwo dworskie". Organi-
zatorzy zapowiedzieli opublikowanie materiałów z konferencji. 

Piotr Oliński 
Toruń 

„Tekst źródła — krytyka, interpretacja" (Kazimierz 
Dolny, 17-18 X 2003) 

Konferencja  została zorganizowana przez Zakład Nauk 
Pomocniczych Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie oraz Komisję Nauk Pomocniczych 
Historii i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych Polskiej 
Akademii Nauk. Było to kolejne już spotkanie z cyklu zainicjo-
wanego 30 lat temu przez lubelski ośrodek nauk pomocni-
czych, poświęcone zagadnieniom z zakresu źródłoznawstwa. 

Obrady plenarne konferencji  otworzył rektor Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej — prof.  dr Marian Harasimiuk, 
wyrażając  satysfakcję,  że konferencja  zbiegła się z tegoroczny-
mi obchodami 50-lecia istnienia uczelni, a dyrektor Instytutu 
Historii UMCS, prof.  dr Henryk Gmiterek, podkreślił zasługi 
prof.  dr Barbary Trelińskiej dla powstania i utrwalenia tradycji 
tego cyklu, wyrażając  nadzieję, że tegoroczne obrady dadzą 
nowy impuls do dalszych badań źródłoznawczych. Przed rozpo-
częciem obrad minutą  ciszy uczczono pamięć zmarłego właśnie 
jednego z nestorów polskiej historiografii  prof.  dr Józefa  Ma-
tuszewskiego. Obradom plenarnym przewodniczył prof.  dr Jó-
zef  Szymański (UMCS). W ich ramach wygłoszone zostały trzy 
referaty.  Dwa z nich poświęcone były metodologii badania 
źródła historycznego. W tytult pierwszego dr hab. Andrzej Ra-
domski (UMCS) zadał pytanie, Czy możliwa jest historyczna in-
terpretacja  źródła  historycznego?,  stanowiące  wprowadzenie 
i motyw przewodni dla obrad konferencji.  W referacie  tym 
autor wskazał i podkreślił konieczność ciągłego  wzbogacania 
metod i refleksji  w zakresie poznania i odczytu źródeł histo-
rycznych. W referacie  dr Anny Zalewskiej (UMCS) Źródła  ar-
cheologiczne i historyczne jako składowe  kręgu  hermeneutyczne-
go w obliczu pytań o zasadność  poznawania przeszłości  omówio-
ne zostały problemy, dotyczące  relacji pomiędzy krytyką  źródła 
a celami poznania przeszłości, jak również zwrócono uwagę na 
konieczność powtórnego przebadania dawnych znalezisk ar-
cheologicznych. W ramach obrad plenarnych odczytany został 
również referat  prof.  dr. Zdzisława Chmielewskiego (Uniwer-
sytet Szczeciński) Konstantina  Mitiajewa  wersja „nauki o akcie". 
Zaprezentowane w nim zostały koncepcje badania zagadnień 
z zakresu organizacji i funkcjonowania  kancelarii w państwie 
rosyjskim i radzieckim oraz ich porównanie z dorobkiem archi-
wistyki francuskiej  kręgu Ecole des Chartres oraz niemieckiej, 
głównie z teoriami H. Meissnera, odnośnie różnic między nau-
ką  o dokumencie (Urkundenlehre)  a nauką  o akcie (Aktenleh-
re), jak również wpływ podręcznika Mitiajewa na archiwistykę 
polską  po II wojnie światowej. 

Obrady konferencji  toczyły się następnie w dwóch sek-
cjach roboczych. 

W ramach sekcji „A" omawiano zagadnienia badania źró-
deł od wczesnego średniowiecza do czasów wczesnonowożyt-
nych. Wygłoszono 22 referaty  i komunikaty. Obradom jej prze-
wodniczyli 17 października prof.  dr Henryk Wąsowicz  (KUL) 

oraz prof.  dr Stefan  K. Kuczyński (IH PAN Warszawa) i 18 
października prof.  dr Urszula Borkowska OSU (KUL) oraz 
prof.  dr Barbara Trelińska (UMCS). 

Materiały zaprezentowane w sekcji „A" można podzielić 
na kilka grup tematycznych. Pierwszą  z nich stanowiły referaty 
poświęcone historiografii.  Prof.  dr Roman Michałowski (UW) 
w wystąpieniu  Zjazd  Gnieźnieński  w świetle Kroniki  Galla  Ano-
nima — lektura  „palimpsestu"  pokazał, że chociaż Gall nie miał 
konkretnej wiedzy o czasach Chrobrego, to w swym opisie zja-
zdu posiłkował się Liber de  passione św. Wojciecha, zawiera-
jącym  prawdziwe szczegóły o jego przebiegu i mimo że nale-
ży go uznać za pielgrzymkę Ottona III do grobu św. Wojcie-
cha, kronika Galla nadal pozostaje dla historyków bardzo 
istotnym źródłem. Prof.  dr Wojciech Fałkowski (UW) w refera-
cie Opis czy kreacja  rzeczywistości  — pierwsza kronika  norman-
dzka  przedstawił narodziny ideologii państwowej prężnej dynastii 
normańskiej i konfliktu  francusko-normańskiego,  widziane 
oczami piszącego  na zlecenie normańskiego domu książęcego 
Dudona z Saint Quentin. Prof.  dr Marek Cetwiński (WSP Czę-
stochowa) tekstem Biskup, róże i śmierć na nowo odczytał prze-
kaz katalogu lubiąskiego  o śmierci biskupa wrocławskiego 
Wawrzyńca w 1233 r., spowodowanej wąchaniem  róż, stwier-
dzając,  że nadinterpretacją  jest wnioskowanie o istnieniu w je-
go czasach biskupich ogrodów różanych, gdyż mogło chodzić 
w tym wypadku o polne róże, a przyczyną  śmierci biskupa mo-
gła być alergia, np. katar sienny. Dr Wojciech Polak (KUL) 
w referacie  Gesta Gallowe a kultura  oralna  podkreślił mocne 
zakorzenienie przekazu Galla w tradycji oralnej, widoczne 
w budowaniu przekazu w oparciu o kolejne pokolenia dynastii 
Piastów, pomijanie niewygodnych elementów przeszłości 
i praktycznie brak odniesień do dziejów powszechnych. Dr Pa-
weł Żmudzki (UW) w wystąpieniu  Mieszko  I  i Amazonki. 
Wspólnoty  wojownicze i normy życia rodzinnego  w relacji Ibrahi-
ma ibn Jakuba  w sposób nowatorski pokazał, że relacja Ibrahi-
ma o mieście wojowniczych kobiet w rozumieniu współczes-
nych oznaczała, że na północ od państwa Mieszka znajdował 
się kraj na opak, rządzony  przez kobiety, a więc świat dziki, do 
którego nie dotarła jeszcze cywilizacja. Prof.  dr Jarosław Wen-
ta (UMK) w referacie  Roczniki  Królestwa  przedstawił uporząd-
kowany wykład naszej wiedzy o najstarszych polskich roczni-
kach wraz z podsumowaniem ponadstuletnich dociekań nad 
ich genezą  i najstarszymi filiacjami,  a także wskazał na istnie-
jącą  tradycję sukcesji ottońskiej na tronie polskim, uosabianą 
przez Mieszka II i Kazimierza Karola. 

Drugą  grupę tematyczną  stanowiły referaty  i komunikaty 
poświęcone epigrafice.  W pierwszym z nich, Inskrypcje  średnio-
wieczne w Polsce — krytyka  przekazu,  prof.  dr Barbara Treliń-
ska (UMCS) omówiła zagadnienia związane  z krytyką  tego ro-
dzaju materiałów źródłowych. Wskazała na problemy doty-
czące  datowania i interpretacji i omówiła funkcję  pisma w pro-
cesie określania czasu, w którym powstały inskrypcje. Dr hab. 
Wojciech Krawczuk (UJ) w komunikacie Epigrafika  a mikro-
historia — nowożytne inskrypcje  Dolnego Śląska  zaprezento-
wał prace nad inwentaryzacją  epitafiów  nagrobnych, formularz 
tych napisów i możliwości ich wykorzystania w badaniach hi-
storycznych. W ramach rozważań nad kartografią  historyczną 
prof.  dr Wojciech Iwańczak (Akademia Świętokrzyska w Kiel-
cach) w referacie  Rola tekstu  na mapie średniowiecznej  omówił 
rolę i funkcję  napisów na mapach tego okresu. Wskazał, iż 
tekst pełnił na mapie wielorakie funkcje,  m.in. był uzupełnie-
niem obrazu. Jego współwystępowanie z obrazem świadczyło 
o wierze w słowo pisane. Na konferencji  znalazły się również 



190 Kronika 

refleksje  poświęcone zastosowaniu metod matematycznych 
w badaniach historycznych. Prof.  dr Henryk Wąsowicz  (KUL) 
w referacie  Źródła  kalendarzowe:  elektroniczne  metody  ich opra-
cowania omówił zastosowanie metod analizy taksometrycznej 
dla badania filiacji  kalendarzy krakowskich. Referat  wzbudził 
dyskusję, dotyczącą  przydatności tej metody dla poszukiwań 
z zakresu żródłoznawstwa. Dr hab. Maria Juda (UMCS) w re-
feracie  Inkunabuł  jako źródło  historyczne  omówiła specyficzne 
cechy najstarszych ksiąg  drukowanych, pokazując,  że naślado-
wały one średniowieczne kodeksy rękopiśmienne rodzajem 
zindywidualizowanej czcionki, krojem i kształtem pisma. Inte-
resujący  komunikat prof.  dr. Jana Tyszkiewicza (UW) Początki 
muzułmańskiej  kodykologii  polsko-litewskiej  poświęcony był ki-
tabom — rękopiśmiennym księgom tatarskim, zupełnie nie 
znanym środowisku historycznemu, które powstawały na pol-
skich kresach wschodnich od XV w. aż po 1941 r., spisywane 
alfabetem  arabskim, ale w języku polskim lub białoruskim. 

Trzeci blok zagadnień sekcji „A" stanowiła szeroko rozu-
miana dyplomatyka. Prof.  dr Idzi Panic (Uniwersytet Sląski) 
w referacie  Źródła  dyplomatyczne  w badaniach  osadniczych  i to-
ponomastycznych zajął  się od strony metodologicznej przydat-
nością  list świadków w badaniach tak określonej problematyki 
na przykładzie Sląska  Cieszyńskiego, zwracając  uwagę na ko-
nieczność posługiwania się metodami językoznawczymi w wy-
korzystywaniu żródeł toponimicznych. Stwierdził, że przydat-
ność list świadków wzrasta wraz z wydłużaniem się horyzontu 
czasowego badań danego obszaru. Prof.  dr Tomasz Nowakow-
ski (Akademia Bydgoska) w referacie  Interpretacje  treści pol-
skich areng średniowiecznych  w badaniach  historycznych  pod-
kreślił, że w większości wcześniejszych prac arengi traktowano 
powierzchownie, analizując  zasięg ich występowania i częstotli-
wość używania, nie próbowano natomiast badać ich jako żród-
ła przekazu określonych treści ideowych czy występujących 
w nich wątków  literackich. W nowszych publikacjach docenia 
się znaczenie arengi, ale nadal potrzebne jest wypracowanie 
odpowiedniego aparatu badawczego dla jej analizy. Dr Agnie-
szka Gut (Uniwersytet Szczeciński) w komunikacie Protonota-
rius i cancellarius  książąt  zachodniopomorskich  w XIII  i XIV  wie-
ku —przyczynek  do  problemu interpretacji  nazewnictwa urzędni-
ków w małych kancelariach  średniowiecznych  pokazała, że w kan-
celariach wołogoskiej i szczecińskiej te terminy były synonima-
mi, a kanclerz był tam jedynie zwierzchnikiem personelu kan-
celaryjnego, urząd  kanclerza nie powstał zaś przed XV w. Re-
ferat  prof.  dr. Jana Tęgowskiego (Uniwersytet Białostocki) Do-
kumenty  Koriatowiczów,  władców  Podola  w XIV  w., jako świa-
dectwo  tendencji  kulturowych  analizował formalne  cechy pierw-
szych żródeł dyplomatycznych z tego terenu, widząc  w samym 
ich pojawieniu się i posługiwaniu się formułami  datacyjnymi 
Anno Domini wpływ tradycji zachodnioeuropejskiej, choć ich 
ruski język, jak i dobór świętych z kalendarza wschodniego 
świadczą  o trwaniu tradycji wschodniej. Autor stwierdził, że 
nie można jednoznacznie rozstrzygnąć,  czy Koriatowicze byli 
katolikami, czy prawosławnymi. Komunikat dr. Adama Szwedy 
(UMK) Listy Władysława  Jagiełły  i dostojników  Królestwa  do 
wielkich  mistrzów krzyżackich  w latach 1386-1434 zwraca uwa-
gę na nierówny stan zachowania korespondencji Jagiełły z wiel-
kimi mistrzami (w sumie 85 listów) — zwłaszcza sprzed roku 
1400, co mogło być spowodowane niszczeniem listów Jagiełły 
przez personel kancelarii krzyżackiej. Często korespondowali 
z zakonem biskupi kujawscy i włocławscy, ponieważ część ich 
diecezji znajdowała się na terenach państwa zakonnego, oraz 
starostowie przygraniczni w razie lokalnych konfliktów.  Kilka 

innych wystąpień  było także związanych  ze stosunkami pol-
sko-krzyżackimi. Dr hab. Jan Ptak (KUL) w referacie  Nazwy 
geograficzne  ziem krzyżackich  w Kronice  Jana  Długosza  zajął  się 
sposobami pozyskiwania przez dziejopisa nazw miast i zamków 
krzyżackich. Pokazał, że Długosz aktywnie starał się zapozna-
wać z tymi terminami, czytając  kroniki krzyżackie lub zlecając 
ich tłumaczenie na łacinę, a w czasie wojny trzynastoletniej po-
dróżował po Prusach i Pomorzu. Często przytaczał nazwy miej-
scowe w obu wersjach językowych. Autor wysoko ocenił Dłu-
goszową  znajomość geografii  Prus, podkreślił, że znał on ma-
pę Sędziwoja z Czechła, a może pracował przy jej powstaniu. 
W komunikacie Księga  podskarbiego  malborskiego  jako źródło 
m.in. do  poznania kontaktów  Polski  z Zakonem  Krzyżackim 
w latach 1399-1409 dr Marek Radoch (Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie) zwrócił uwagę, że księga ta, chociaż 
wydana drukiem, nie została jeszcze w wystarczający  sposób 
wykorzystana przez historyków polskich mimo bogactwa 
zawartych w niej informacji  o stosunkach polsko-krzyżackich 
w przededniu Wielkiej Wojny. W komunikacie dr. Waldemara 
Rozynkowskiego (UMK) Patrocinia średniowiecznych  kościo-
łów w państwie krzyżackim  w Prusach — poszukiwania i próby 
interpretacji  podjęto zagadnienie czynników decydujących  o wy-
borze patronów dla kościołów oraz wpływu patrociniów kościel-
nych na nazewnictwo osobowe. 

Ostatnia grupa tematyczna sekcji „A" związana  była z księ-
gami miejskimi i możliwościami ich wykorzystania w badaniach 
historycznych. Prof.  dr Bożena Wyrozumska (UJ) przedstawiła 
Księgi  miejskie Krakowa  : ich stan zachowania — mimo bogatej 
spuścizny oraz daleki od kompletności — sposoby ich przecho-
wywania i początki  powstawania archiwum miejskiego. Dr Jo-
anna Karczewska (Uniwersytet Zielonogórski) w komunikacie 
Średniowieczne  wielkopolskie  księgi  sądowe  jako źródło  informa-
cji o społeczeństwie  i gospodarce  regionu na przykładzie ksiąg 
grodzkich i ziemskich z terenu wschodniej Wielkopolski 
z XIV/XV w. przedstawiła obszerny katalog zagadnień badaw-
czych: począwszy  od przemian osadniczo-ludnościowych, pro-
zopografii  (ciekawe spostrzeżenia o wymieraniu starych ro-
dów), życia codziennego, a zwłaszcza pozycji kobiety w rodzi-
nie drobnoszlacheckiej, po stosunki własnościowe i ekono-
miczne. Dr Agnieszka Bartoszewicz (UW) w komunikacie 
Księgi  sądowe  miejskie jako źródło  do  badań  nad  kulturą  umy-
słową późnego średniowiecza  stwierdziła w oparciu o znane jej 
księgi małych miast polskich, że nasze rozumienie prawa miej-
skiego jest zbyt schematyczne, a praktyka jego stosowania 
wskazuje na bardzo duże różnice regionalne. Autorka postulo-
wała stworzenie centralnego katalogu rękopiśmiennych ksiąg 
sądowych,  ponieważ istniejąca  baza SEZAM nie jest wyczer-
pująca,  gdyż nie uwzględnia variów. Konieczna jest także kwe-
renda zagraniczna, zwłaszcza w poszukiwaniu ksiąg  miast ru-
skich. 

Sekcja „B" zajmowała się problematyką  związaną  ze 
żródłami od czasów nowożytnych, poprzez wiek XIX, aż do 
wieku XX. Obradom sekcji przewodniczyli w dniu 17 paździer-
nika prof.  dr Maciej Szczurowski (Akademia Świętokrzyska, 
Filia w Piotrkowie Trybunalskim) i prof.  dr Alicja Szymcza-
kowa (Uniwersytet Łódzki), w dniu 18 października prof. 
dr Bartłomiej Szyndler (WSP Częstochowa). Zróżnicowanie 
tematyki referatów  było bardzo duże. Znalazły się tu zagadnie-
nia, dotyczące  formularzy  poszczególnych rodzajów dokumen-
tacji, instrukcji sejmowych, inwentarzy, akt grodzkich i ziem-
skich, żródeł ikonograficznych,  dokumentacji urzędowej XIX w., 
pamiętników, dokumentacji fonograficznej,  zeznań śledczych. 
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Ogółem wygłoszono 8 referatów  i 11 komunikatów. Sesję po-
święconą  źródłom nowożytnym otworzył referat  dr Jerzego 
Michty (Akademia Świętokrzyska) Nobilitacja  w XV-XVI  wieku 
i jej formularz,  poświęcony zawartości i konstrukcji tegoż for-
mularza oraz możliwości, jakie przynosi jego eksploracja. Dr 
Eugeniusz Janas (UMCS) w referacie  Instrukcje  sejmowe woj-
ska koronnego  w II  połowie XVII  wieku  omówił zagadnienia, 
dotyczące  powstawania i treści tego typu instrukcji. Wskazał na 
nią  jako na bogate źródło do poznania świadomości tak istot-
nej grupy społecznej, jaką  była armia koronna. W komunikacie 
dr. Marcina Hlebionka (AŚ, Filia w Piotrkowie) „Piotrkowska" 
księga  Trybunału  Koronnego  w Archiwum Państwowym w Piotr-
kowie Trybunalskim  zaprezentowano zagadnienia prowenien-
cji, zawartości, konstrukcji wpisów wymienionej w tytule księgi 
oraz jej stan zachowania. Problematyka związana  z badaniem 
akt grodzkich i ziemskich wystąpiła  w referacie  dr. Roberta Jo-
pa (UMCS) Formuły  rekognicji  we wpisach relacji woźnych 
sądowych  — przyczynek  do  poznania metod  pracy kancelarii  gro-
dzkich  XVI-XVII  wieku.  Autor wskazał w nim na zróżnicowa-
nie formuły,  częstotliwość jej występowania, możliwości jej za-
stosowania w badaniach nad woźnymi jako grupą  zawodową. 
Dwa komunikaty były poświęcone problematyce inwentarzy. 
W pierwszym z nich, Inwentarz  przyjęcia dworów  starostwa gro-
dzieńskiego  z 1578 r. jako źródło  do  dziejów  domeny  hospodar-
skiej  w Wielkim  Księstwie  Litewskim  w XVI  wieku,  dr Krzysztof 
Łożyński (UWM) zaprezentował zawartość tego źródła wraz 
z oceną  jego przydatności do badań problematyki gospodar-
czej. W drugim z komunikatów dotyczących  tej problematyki, 
Przydatność  szesnastowiecznych inwentarzy dóbr  hospodarskich 
na Podlasiu  do  rekonstrukcji  obszarów leśnych, dr Anna Koło-
dziejczyk (UWM) omówiła wykorzystanie tego źródła dla ba-
dań nad gospodarką  leśną.  Wskazała przy tym na dużą  szcze-
gółowość tego typu źródeł. W jedynym komunikacie doty-
czącym  zabytków kultury materialnej — obiektów muzealnych, 
pt. Treści  znaków cechowych — sposoby analizy i interpretacji, 
dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz (Muzeum w Rybniku) zapre-
zentowała następujące  źródła: pieczęcie cechowe, skrzynie, 
obesłania, chorągwie,  naczynia, ołtarzyki, świeczniki. Wskazała 
ona na problemy wiążące  się z metodami analizy treści tych za-
bytków. Referat  dr. hab. Ryszarda Kabacińskiego (Akademia 
Bydgoska) Dziejopisarstwo bydgoskie.  Kronika  miejska z około 
połowy XVII  w. dotyczył rękopiśmiennej kroniki mieszczanina 
Wojciecha (?) Łochowskiego, którą  badacz omówił jako przy-
kład historiografii  i patriotyzmu lokalnego, podkreślając  dobrą 
orientację autora w dziejach rodzinnego miasta i obronę racji 
Bydgoszczy w relacjach ze szlachtą.  Komunikat dr. Zdzisława 
Nogi (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Księgi  rachunko-
we miasta Krakowa  XVI-XVIII  wieku jako źródło  do  dziejów  po-
litycznych  zwrócił uwagę na dotychczasowy brak zainteresowa-
nia tym dobrze zachowanym rodzajem źródeł, a znajdują  się 
w nich liczne wzmianki o ważnych wydarzeniach politycznych, 
o ile miasto ponosiło jakąś  część kosztów z nimi związanych. 
Komunikat mgr Mai Gąssowskiej  (Warszawa) Znaczenie  śred-
niowiecznych ksiąg  miejskich Rewala dla  badań  duchowości 
północnej Estonii  pokazał, że są  one głównym źródłem wiedzy 
o okresie poprzedzającym  reformację  w Inflantach,  szczegól-
nie w sytuacji, gdy zniszczeniu uległy niemal wszystkie świadec-
twa z czasów katolickich. Dr Beata Wojciechowska (AŚ) w ko-
munikacie Gnieźnieńska księga  ekskomunik  i interdyktów 
(1462-1521)  — analiza i próba interpretacji  określiła typ spraw 
trafiających  przed sąd  kościelny (m.in. niepłacenie dziesięcin, 
szkody na majątku  kościelnym) oraz stwierdziła niewielką  sku-

teczność kar kościelnych. Dr Paweł Kras (KUL) w komunika-
cie Protokoły  inkwizycyjne:  nowe możliwości interpretacyjne 
przedstawił słabo znany na gruncie polskim rodzaj źródła, do-
wodząc  jego wielkiej wiarygodności i przydatności w badaniach 
nad dziejami umysłowości. Wystąpienie  to wywołało liczne py-
tania (dotyczące  ewentualnych różnic w sposobie traktowania 
przedstawicieli różnych grup społecznych, technik przesłuchi-
wania i ich możliwych analogii z czasami współczesnymi). 

Kolejna grupa referatów  i komunikatów dotyczyła źródeł 
XIX i XX w. Dwa z nich poświęcone były dokumentacji urzę-
dowej. Dr Alicja Kulecka (UW) w wystąpieniu  pt. Apologia for-
malizmu — wokół  lektury  raportów urzędowych  Królestwa  Pol-
skiego  zaprezentowała dokumentację, zawierającą  analizę róż-
nych rodzajów raportów urzędowych. Wskazała, iż spojrzenie 
na raport powinno ulec zmianie. Ten rodzaj dokumentacji na-
leży traktować jako źródło wiedzy o potrzebach informacyj-
nych władzy, a nie o społeczeństwie. W komunikacie Z  proble-
matyki  badań  nad  dziewiętnastowiecznym  rękopisem rosyjskim 
na przykładzie  materiałów  Rosyjskiego  Państwowego Archiwum 
Historycznego  w Sankt  Petersburgu  (fond  733) dr Małgorzata 
Czapska (AŚ) omówiła problemy wiążące  się z odczytem i in-
terpretacją  dokumentacji Kuratora Warszawskiego Okręgu Na-
ukowego, wpływającej  do kancelarii rosyjskiego cesarskiego 
Ministerstwa Oświaty Narodowej. Zaprezentowano imienne 
spisy nauczycieli, raporty kuratora, akta stanu służby. Wskaza-
no na ich wykorzystanie w badaniach dziejów oświaty w Króle-
stwie Polskim. Dokumentacji instytucji służb specjalnych, 
sądowych  i policji poświęcono trzy referaty  i komunikaty. Prof. 
Mieczysław Wieliczko (UMCS) w referacie  O kancelariach  Ge-
stapo i NKWD  w zakresie  ewidencji  osobowej aresztowanych Po-
laków  w 1939 r. omówił formularz  karty ewidencyjnej osób za-
trzymanych przez Gestapo (Personalbogen).  Wskazał, iż zacho-
wane egzemplarze tej karty mają  charakter unikatowy, gdyż 
była to dokumentacja niszczona tuż po wykonaniu wyroku. Na-
stępnie omówił dokumentację tworzoną  przez NKWD. W od-
czytanym komunikacie dr. Roberta Litwińskiego (UMCS) Poli-
cyjne sprawozdania  sytuacyjne jako źródło  do  historii II  Rzeczy-
pospolitej  omówiony został formularz  tych sprawozdań oraz ich 
przydatność dla poszerzenia wiedzy o społecznościach lokal-
nych oraz polityce informacyjnej  lokalnych placówek policji 
państwowej wobec władz zwierzchnich. W komunikacie 
dr Wandy K. Roman (AŚ, Filia w Piotrkowie) Akta  śledcze  jako 
źródło  historyczne na przykładzie  dokumentacji  NKWD  zapre-
zentowano dokumentację dotyczącą  konspiracji wileńskiej, 
wskazując  na jej zróżnicowanie i możliwości wykorzystania do 
różnego rodzaju badań, m.in. biograficznych.  Prof.  dr hab. Ma-
ciej Szczurowski (AŚ, Filia w Piotrkowie) w referacie  Doku-
ment radiowy  — problem krytyki  sformułował  program badań 
nad przekazem radiowym jako jednym z istotnych źródeł dla 

XX w. Wskazał na konieczność wypracowania metod krytycz-
nego postępowania wobec tego rodzaju dokumentacji. Dr Ur-
szula Oettingen (AŚ) w referacie  Źródła  pamiętnikarskie  auto-
rstwa żołnierzy  Legionów Polskich  (1914-1917)  omówiła grupę 
pamiętników legionowych, wskazując  na możliwości ich zasto-
sowania w badaniach historycznych. Dr Lidia Michalska-Bra-
cha w komunikacie Rocznicowe piśmiennictwo historyczne o po-
wstaniu styczniowym (1900-1918):  między  tekstem  a „tematem" 
zaprezentowała tego typu źródła jako przekaz uczuć i emocji, 
wskazując,  że ilustrują  one wiele zjawisk ze sfery  świadomości. 

W dyskusji wskazano na potrzebę badań nad różnymi ro-
dzajami źródeł XIX i XX w., m.in. zeznaniem śledczym 
(dr A. Kulecka), koniecznością  dalszych analiz dokumenta-
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cji fonograficznej  (prof.  dr M. Szczurowski, dr J. Łosowski, 
dr A. Kulecka). Dr Janusz Łosowski (UMCS) podkreślił, iż ist-
nieje potrzeba zmiany problematyki badawczej w zakresie kan-
celarii XIX i XX w. poprzez przejście od badań nad obiegiem 
pisma i funkcjonowaniem  kancelarii do rozpoznania poszcze-
gólnych rodzajów dokumentacji pod kątem  jej przydatności dla 
realizacji różnych problemów badawczych. W podsumowaniu 
obrad i dyskusji prof.  dr Bartłomiej Szyndler wskazał na ko-
nieczność prowadzenia intensywnych badań w zakresie nauk 
pomocniczych i źródłoznawstwa XIX i XX w. ze względu na 
masowy charakter dokumentacji dla tych okresów, koniecz-
ność selekcji, wyboru i wartościowania źródeł. Badania te sta-
nowić będą  istotny czynnik wspomagający  poznawanie i zrozu-
mienie przeszłości dwóch ostatnich, burzliwych stuleci. 

Podsumowania dwudniowych obrad dokonał prof.  dr Ste-
fan  K. Kuczyński, podkreślając  wysoki poziom erudycji zapre-
zentowanych wystąpień  i ich niezwykle szeroki horyzont czaso-
wy, sięgający  czasów współczesnych. Podkreślił bardzo dobrą 
organizację konferencji  oraz dbałość organizatorów o nadanie 
i utrzymanie wysokiego poziomu dyskusji na niej prowadzo-
nych. Nad koordynacją  prac czuwała prof.  Barbara Trelińska. 
Przyczyniło się to do intensywnego, pełnego dynamizmu prze-
biegu obrad i dyskusji. Konferencję  uznać należy za znaczące 
forum  wymiany rezultatów badań z zakresu źródłoznawstwa. 

Maja  Gąssowska,  Alicja Kulecka 
Warszawa 

„Stan i perspektywy badań nad sfragistyką  ziem 
dawnej Rzeczypospolitej" (Toruń 4-5 XII 2003) 

W dniach 4-5 XII 2003 r. odbyła się w Toruniu ogólnopol-
ska konferencja  pt. „Stan i perspektywy badań nad sfragistyką 
ziem dawnej Rzeczypospolitej", zorganizowana przez Instytut 
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Za-
kład Nauk Pomocniczych Historii) oraz Instytut Historii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (Zakład Nauk Pomocniczych Histo-
rii i Archiwistyki). Jej inicjatorami byli prof.  prof.  Jan Pakulski 
i Jan Wroniszewski z UMK oraz dr Zenon Piech ze strony UJ. 
Zasadniczym celem konferencji  było zaprezentowanie aktual-
nego stanu prac nad poszczególnymi działami sfragistyki,  okre-
ślenie zakresu aktualnie prowadzonych badań oraz wyznacze-
nie dalszych perspektyw badawczych. Zdaniem organizatorów 
sesji, obecny rozwój badań historycznych, w tym wzrastające 
zainteresowanie sfragistyką,  powoduje, że istnieje pilna po-
trzeba skoordynowania indywidualnych wysiłków poszczegól-
nych badaczy, zajmujących  się m.in. pieczęciami rycerskimi, 
książęcymi,  monarszymi, miejskimi oraz kościelnymi. 

Konferencję  otworzył programowy referat  Stefana  Krzy-
sztofa  Kuczyńskiego (IH PAN) pt. Europejskie  perspektywy  pol-
skich badań  sfragistycznych.  Referent  przedstawił obszernie 
stan badań europejskiej sfragistyki,  począwszy  od XVIII w., aż 
po najnowsze publikacje z tej dziedziny. S. K. Kuczyński poin-
formował  również o działalności Międzynarodowego Komitetu 
Sfragistycznego.  Odnosząc  się do osiągnięć  polskiej sfragistyki, 
wysoko ocenił wkład wybitnego rysownika Kajetana Wincente-

1 Sfragistyka,  oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 
1960. 
2 M. Gumowski, Handbuch  der  polnischen Siegelkunde,  Graz 1966. 
3 Z. Piech, Ikonografia  pieczęci Piastów, Kraków 1993. 

go Kielisińskiego oraz publikacje Franciszka Piekosińskiego, 
natomiast za nie wystarczające  obecnie uznał dwie dotychcza-
sowe syntezy: Sfragistykę,  opracowaną  przez Mariana Gumow-
skiego, Mariana Haisiga oraz Sylwiusza Mikuckiego1, oraz 
Handbuch  der  polnischen Siegelkunde,  wydany przez Gumow-
skiego2. Zdaniem referenta,  wspomniane syntezy nie spełniają 
obecnych wymogów i nie odzwierciedlają  aktualnego stanu ba-
dań nad polską  sfragistyką. 

Drugi programowy referat  wygłosił Zenon Piech na temat 
perspektyw polskich badań sfragistycznych.  Referent,  który 
jest autorem cennej pracy poświęconej ikonografii  pieczęci 
Piastów3, omówił obszernie stan opracowań nad sfragistyką 
ziem dawnej Rzeczypospolitej oraz przedstawił perspektywę 
dalszych badań, wysuwając  nowe potrzeby i postulaty badaw-
cze. Z. Piech zapoznał uczestników konferencji  prawie z ca-
łą  dotychczasową  literaturą  przedmiotu, począwszy  od badań 
F. A. Vossberga i F. Piekosińskiego, przez M. Haisiga i M. Gu-
mowskiego (któremu zarzucił powierzchowność i częste błę-
dy), po najnowsze i cenne opracowania, m.in. S. K. Kuczyń-
skiego, M. Adamczewskiego, W. Strzyżewskiego, H. Seroki. 
Referent  omówił również potrzebę powstania w przyszłości no-
wej syntezy sfragistyki  polskiej oraz opracowanie monumental-
nej edycji pt. Corpus  sigillorum  Poloniae. 

W pierwszym dniu konferencji  w sesji przedpołudniowej 
referaty  wygłosili jeszcze Marcin Hlebionek (Piotrków Trybu-
nalski) oraz Przemysław Stanko (Kraków). Pierwszy z referen-
tów przedstawił problematykę związaną  z polskimi pieczęcia-
mi królewskimi epoki nowożytnej. M. Hlebionek podsumował 
stan badań nad polską  sfragistyką  monarszą  i wysunął  szereg 
interesujących  postulatów badawczych. Według referenta,  ist-
nieje pilna potrzeba badań nad pieczęciami królów polskich 
w epoce nowożytnej, gdyż pomimo prac monograficznych  ciąg-
le bazujemy na przestarzałych i błędnych ustaleniach starszych 
badaczy. Referent  wskazał na potrzebę badania pieczęci jako 
integralnej części dokumentu. 

Drugi referat  dotyczył pieczęci książąt  górnośląskich.  Prze-
mysław Stanko ocenił krytycznie dotychczasowy stan badań na 
ten temat. Według niego, prace M. Gumowskiego, M. Kaga-
niec, T Snopek-Bąby  dotyczące  tego działu sfragistyki  nie spełni-
ły wiązanych  z nimi oczekiwań. Przeprowadzona przez referen-
ta obszerna kwerenda w polskich i zagranicznych archiwach 
pozwala z optymizmem patrzeć na bliską  perspektywę kompe-
tentnego i całościowego opracowania pieczęci Piastów górno-
śląskich. 

W pierwszym dniu obrad w sesji popołudniowej referat 
na temat pieczęci kapituł katedralnych metropolii gnieźnień-
skiej w średniowieczu wygłosił Jan Pakulski (UMK). Referent 
przedstawił stan badań i omówił pieczęcie m.in. kapituły po-
znańskiej, płockiej, włocławskiej, krakowskiej i lubuskiej, zwra-
cając  uwagę na niektóre błędy, znajdujące  się w pracy Gumow-
skiego oraz katalogach przygotowanych przez historyków sztu-
ki i architektury. Interesujące  były rozważania dotyczące  roli 
pieczęci kapituł katedralnych i ich znaczenia przy dokumen-
tach wystawianych przez biskupów. Wygłoszony referat  wraz 
z wcześniej opublikowanym artykułem Pakulskiego o średnio-
wiecznych pieczęciach prałatów i kanoników kapituł katedral-
nych metropolii gnieźnieńskiej4 dał pełny obraz tego interesu-
jącego  zagadnienia. 

4 J. Pakulski, Średniowieczne  pieczęcie prałatów  i kanoników  kapituł  ka-
tedralnych  metropolii  gnieźnieńskiej,  w: Duchowieństwo kapitulne  w Pol-
sce średniowiecznej  i wczesnonowożytnej, pod red. A. Radzimińskiego, 
Toruń 2000, s. 177-196. 


