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politej. Podkreślił także nowe możliwości wykorzystania ich jako 
źródła historycznego dokumentującego  życie polityczne tamtego 
okresu, czy też jako materiał dla językoznawców lub socjologów. 

Ogólne refleksje  na temat państw totalitarnych oraz cha-
rakterystyki drukowanych źródeł dla omawianego okresu i spo-
soby wykorzystywania dokumentu w państwach o ustroju niede-
mokratycznym pokazał dr Mieczysław Wieliczko (UMCS). 

W trakcie dyskusji podzielono się szeregiem uwag i propo-
zycji badawczych skierowanych do referentów,  jak też do szer-
szego grona specjalistów. Wśród uwag na temat systematyki 
dokumentów stwierdzono, że nadal utrzymuje się pogląd  zapre-
zentowany przez S. Kutrzebę. Szeroko podjęto temat dokumentu 
historycznego i cech formularza  średniowiecznego w kontekście 
zmian, jakie w nim zaszły w czasach późniejszych. Zwrócono 
również uwagę na kontynuację zjawisk średniowiecznych w pol-
skich kancelariach nowożytnych, a także na niewątpliwe  podo-
bieństwo formularza  dokumentu średniowiecznego i nowożyt-
nego, dające  się zauważyć przez cały okres istnienia Rzeczypos-
politej. Takie stwierdzenie nie stoi w sprzeczności z pojawiają-
cymi się głosami, twierdzącymi  że dokument nowożytny podle-
gał nieustannemu rozwojowi jakościowemu i ilościowemu, ma-
jącemu  związek  z niezwykłym przyrostem materiału w okresie 
staropolskim. Od początku  w dyskusji dało się zauważyć echo 
referatu  wygłoszonego przed trzydziestu laty przez prof.  An-
drzeja Tomczaka na X Powszechnym Zjeździe Historyków Pol-
skich w Lublinie, w którym postawiono pytanie, czy mamy do 
czynienia z jedną  dyplomatką  czy dwiema. Zaapelowano w związ-
ku z tym o niepodkreślanie odrębności dokumentu nowożytne-
go w stosunku do średniowiecznego, wykazując  wielokrotnie nie-
rozerwalne związki  między nimi. 

Ponadto wskazano na praktykę związaną  z gromadzeniem 
akt i konstytucji sejmowych w kancelarii królewskiej, zauważo-
no też że poświęca się większą  uwagę dokumentowi dyspozycyj-
nemu, często zapominając  o poświadczeniowym. 

Zastanawiano się także nad problemem biurokratyzacji kan-
celarii Wazów i Sasów. W przypadku Niemiec mówi się o biu-
rokracji już w odniesieniu do średniowiecza. Zgodzono się, że 
kancelaria Wazów ma pewne cechy biurokratyzacji, gdyż widocz-
ne jest narastanie struktur urzędniczych, przydzielanie personelu 
do konkretnego tematu itp., lecz droga powstawania dokumentu 
była w tym okresie jeszcze mało sformalizowana.  Natomiast w kan-
celarii Sasów wyraźnie oddziela się sprawy państwowe od pry-
watnych i o wiele bardziej widoczne są  przejawy biurokracji, np. 
w fakcie  podpisywania rachunków sejmowych na każdej stro-
nie, przez każdego członka komisji. W dyskusji nad chronologią 
kancelarii nadwornej najwięcej zwolenników zyskał pogląd,  że 
do II połowy XVI w. trudno jest mówić o jej istnieniu. 

W dyskusji podniesiono problem dotyczący  powstawania 
dokumentów cechowych i instytucji, która mogła je wytwarzać, 
a więc osobnych kancelarii cechowych. Zwrócono również uwa-
gę na rolę skryptorium benedyktynek śląskich  w procesie wysta-
wiania ich dokumentów. Istnienie pieczęci benedyktynek, którą 
były opieczętowane dokumenty, wskazywać może na funkcjo-
nowanie kancelarii klasztornej. 

W dyskusji nad kancelarią  i królewskim dokumentem no-
wożytnym podkreślono konieczność dopracowania się bardziej 
precyzyjnych metod badawczych, tak przez archiwistów, jak i dy-
plomatyków. Badania winny dotyczyć zagadnień formularzowych 
dokumentu, jego funkcjonowania  i rodzajów. Nie bez znacze-
nia winny być badania nad urzędnikami kancelaryjnymi i rolą 
kulturową  urzędów. Zwrócono również uwagę na intensyfikację 
badań nad księgami skarbowymi i majątkowymi. 

Temat iluminacji został poruszony podczas dyskusji nad 
dokumentem szesnastowiecznym. Zauważono, że nie jest wła-
ściwe zamienne operowanie pojęciami zdobnictwo renesanso-
we czy humanistyczne. Zwrócono uwagę na piękno wystroju 
dokumentów za czasów Jana III Sobieskiego, co niewątpliwie 
służyło manifestowaniu  świetności rodu. 

Gorącą  polemikę wywołała uwaga poddająca  w wątpliwość 
poprawność pojęcia „pismo humanistyczne" dla określania pi-
sma czasów nowożytnych. Argumentowano, że humanizm to 
ideologia, która miała swój kres wcześniej niż okres, na któ-
ry badacze rozciągają  definicję  i poprawniejsze wobec tego, 
dla pisma XVI w., byłoby nazewnictwo „pismo renesansowe". 
W odpowiedziach zgadzano się z małą  precyzją  zakwestionowa-
nej nazwy, zwracano jednak uwagę na jej zakorzenienie w lite-
raturze, już od XIX w., a w szczególności na to, że w całej Eu-
ropie, z wyjątkiem  Włoch, humaniści naśladując  minuskułę ka-
rolińską  wyprzedzili humanizm, więc to legitymizuje dalsze uży-
wanie kontrowersyjnego określenia. Problem ten pozostawiono 
jako nierozstrzygnięty. Wskazano także na problemy z przyjmo-
waniem nowego pisma, podobnie jak miało to miejsce za cza-
sów Karola Wielkiego, związane  z obawą  przed podważeniem 
autentyczności dokumentu. 

W dyskusji nad referatami  z drugiego dnia sympozjum, obej-
mującymi  w większości wieki XIX i XX, podjęto nieco inne prob-
lemy. Wskazano na różnice między notariatami w Królestwie Pol-
skim, a galicyjskimi, jako konsekwencję rozbiorów. Zwrócono także 
uwagę na nierozwiązany  problem mocy prawnej aktu notarialnego. 

Szeroko podjęto zagadnienie stenogramów sejmowych, w szcze-
gólności tego, czy są  one dokumentem, czy nie, a jeśli tak to 
jakim, dyspozytywnym czy poświadczeniowym. 

Dr hab. Krzysztof  Skupieński, podsumowując  sympozjum, 
zwrócił uwagę na ciągle  nierozwiązany  problem dokumentu no-
wożytnego. Podkreślił, że wygłoszone referaty  jak i dyskusja wska-
zały na konieczność spotkań, które stałyby się inspiracją  badań 
szczególnie nad zagadnieniami mniej rozpoznanymi. 

Andrzej  Ejzak 
(Lublin) 

Profesor  Leonid Zytkowicz jako wydawca źródeł 
(Toruń 3 XII 1999) 

Leonid Zytkowicz (1909-1991), historyk dziejów gospo-
darczych w czasach nowożytnych, szczególnie dziejów wsi, nale-
ży też do najwybitniejszych w Polsce po II wojnie światowej wy-
dawców źródeł historycznych. 3 XII 1999 r., w dziewięćdziesią-
tą  rocznicę jego urodzin, odbyła się w sali kolumnowej Towa-
rzystwa Naukowego w Toruniu sesja naukowa, zorganizowana 
przez prof.  Zdzisława Cackowskiego z Instytutu Historii i Ar-
chiwistyki UMK oraz prof.  Stanisława Salmonowicza z Zakładu 
Historii Pomorza Instytutu Historii PAN. Na sesji wygłoszo-
no cztery referaty:  Andrzej Piątkowski  przedstawił zarys życia 
i działalności Profesora,  Stanisław Alexandrowicz mówił o nim jako 
o historyku Litwy, Andrzej Tomczak zaprezentował jego doro-
bek jako edytora źródeł, wreszcie Zdzisław Cackowski zajął  się 
osiągnięciami  Profesora  jako badacza dziejów gospodarki i spo-
łeczeństwa1. 

1 Referaty  wygłoszone na sesji zostaną  opublikowane w jednym 
z zeszytów czasopisma „Czasy Nowożytne" w 2000 r. 
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Leonid Zytkowicz, przed wojną  asystent na USB w Wilnie, 
po wojnie znalazł się w Toruniu w utworzonym tu wówczas Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika. W 1947 r. habilitował się na 
Uniwersytecie Poznańskim na podstawie wydanej jeszcze przed 
1939 r. rozprawy Rządy  Repnina na Litwie w latach 1794-1797. 
W 1951 r. odsunięto go na boczny tor — do Archiwum Uniwer-
syteckiego, do dydaktyki wrócił dopiero po dwóch latach. Tym-
czasem jednak od początku  1953 r. rozpoczął  pracę w Insty-
tucie Historii PAN. Uniwersytet Toruński opuścił ostatecznie 
w 1962 r., po wprowadzeniu zasady jednoetatowości, pozostając 
w PAN. Na emeryturę przeszedł w 1980 r. 

Wydawaniem źródeł zajął  się Zytkowicz po osiedleniu się 
w Toruniu. Zwrócił wówczas uwagę na bogate zasoby Archi-
wum Diecezjalnego we Włocławku. Już w 1950 r. opublikował 
inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z 1598 r., 
w 1953 r. kolejny inwentarz tychże dóbr z 1582 r.; wreszcie w 1957 r. 
— inwentarze dóbr biskupstwa włocławskiego z lat 1604-1674. 
Wszystkie trzy tomy wyszły w serii „Fontes" Towarzystwa Na-
ukowego w Toruniu. W tym czasie zaczął  też redagować edycje 
źródeł przygotowane przez innych historyków, Gerarda Labudę 
i Stanisława Hoszowskiego. Wszystko to ugruntowało pozycję 
Profesora  jako wydawcy. Wypowiadał się też już teraz na te-
mat metody wydawniczej — szczególnie w obszernej recenzji z In-
strukcji  wydawniczej  dla  źródeł  historycznych od  XVI  do  XIX  wie-
ku,  przygotowanej wcześniej przez Polską  Akademię Umiejęt-
ności, a wydanej przez Kazimierza Lepszego w 1953 r. („Rocz-
niki dziejów społecznych i gospodarczych" 16, 1954, s. 389-395). 
Opublikował również Uwagi  w sprawie wydawnictw  źródłowych  do 
dziejów  Prus Królewskich  1454-1772. Wskazania  możliwości i po-
trzeby na tle dotychczasowego  dorobku  (Przeg. Hist. 45, 1954, s. 372-
-389). 

W Instytucie Historii PAN pierwszą  jego pracą  było przy-
gotowanie przeglądu  źródeł historycznych do dziejów Polski w okre-
sie „gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej"  do tomu 1 cz. 2 
Historii  Polski  (druk w makiecie 1955 i w kilku wydaniach od 
1957 r.). Wszedł też od razu w 1953 r. do Zakładu Wydawnictw 
Źródłowych Instytutu. Kiedy nieco później Instytut przystąpił 
do wydawania lustracji dóbr królewskich XVI-XVIII w. i powstał 
zespół dla realizacji tego przedsięwzięcia (potem przekształco-
ny w kolegium wydawców) Profesora  powołano na redaktora 
kolejno wydawanych tomów. W połowie lat sześćdziesiątych  zo-
stał przewodniczącym  kolegium wydawców lustracji i funkcję  tę 
piastował do końca życia. Współpracował przy przygotowaniu 
wytycznych dla wydawców. Dzięki jego staraniom Halina Tur-
ska napisała doskonałą  instrukcję: „Zasady wydawania staro-
polskich źródeł historycznych XVI-XVIII wieku. Strona języ-
kowa" (Warszawa 1966, maszynopis). Informował  szersze gro-
no historyków o postępach w akcji wydawania lustracji. Już 
w 1959 r. uzasadniał podjęcie edycji (Prace  nad  wydawnictwem 
lustracji  królewszczyzn,  Kwart. Hist. 66, 1959, z. 1, s. 269-272), 
a w 1973 r. przypominał o początkach  akcji i zdawał sprawozda-
nie z jej przebiegu (Lustracje  dóbr  królewskich  XVI-XVIII  wieku. 

Geneza i realizacja wydawnictwa,  St. Źródł. 18,1973, s. 191-197). 
Profesor  sam zredagował przynajmniej 30 tomów lustracji. Udzie-
lał jednak także wydatnej pomocy wydawcom i redaktorom to-
mów, których sam nie redagował. Jego zasługi około tego wiel-
kiego przedsięwzięcia wydawniczego są  nie do przecenienia. 

Leonid Zytkowicz był nie tylko wybitnym edytorem źródeł 
historycznych, ale także współtwórcą  metody wydawania mate-
riałów źródłowych do dziejów nowożytnych typu gospodarcze-
go (szczególnie do dziejów wsi). Na temat tej metody wypowia-
dał się w druku wielokrotnie w przedmowach do własnych edy-
cji, w recenzjach i polemikach. Był zwolennikiem starannie ob-
myślanych planów wydawniczych, trafnego  wyboru podstawy wy-
dania. Przedmiotem publikacji miały być zawsze określone ka-
tegorie źródeł, całości archiwalne, nigdy zaś materiały zbierane 
do jakiegoś wybranego problemu. Należało rezygnować z publi-
kacji przypadkowo napotkanych podczas kwerendy źródeł. Nie 
wydawać fragmentów,  jeżeli na wydanie zasługiwała całość. Tekst 
trzeba oddawać wiernie, ale nie ufać  tu do końca własnym si-
łom, a korzystać z usług językoznawców. Nazwy geograficzne, 
imiona i nazwiska winny zostawać niezmodernizowane. Edy-
cję powinna rozpoczynać przedmowa, ale nie nazbyt rozwlekła 
choć wyczerpująca,  raczej odsyłająca  do odpowiedniej literatu-
ry niż powtarzająca  jej ustalenia. Oprawa edytorska winna być 
staranna, bez nadmiaru przypisów rzeczowych, ale z trzema in-
deksami: osób, nazw geograficznych  i rzeczowym. Sam Profesor 
był niezwykle skrupulatny. Także redagując  jakiś tekst, zawsze 
kontrolował wydawcę, zaglądając  do podstawy wydania. Zaglą-
dać do niej uważał za wskazane również przy pisaniu recenzji 
z wydawnictw źródłowych. W swej recenzji z Relationes status 
dioecesium  in Magno  Ducatu Lituaniae, t. 2, Roma 1978 (Przegl. 
Hist. 71, 1980, z. 3, s. 599-604) napisał: „Trudne jest zadanie 
a możliwości niewielkie recenzenta nie mającego  dostępu do 
zasobów archiwalnych stanowiących  podstawę wydawnictwa 
źródłowego. Niemożliwa jest nawet próba odpowiedzi na zasad-
nicze pytanie dotyczące  metody, zasięgu i wyników kwerendy ar-
chiwalnej, czy dobór tekstów opublikowanych jest właściwy? czy 
teksty zostały odtworzone wiernie i zgodnie z zasadami metody 
wydawniczej?" 

Profesor  Leonid Zytkowicz rysuje się dziś w naszej pamię-
ci jako wybitny edytor źródeł historycznych, jako współtwórca 
metody wydawania źródeł nowożytnych do historii gospodar-
czej. Także jako wychowawca kolejnych pokoleń edytorów źró-
deł. Szczególnie wiele zdziałał w tym kierunku jako redaktor 
wielu tomów lustracji dóbr królewskich. Był nauczycielem bar-
dzo wymagającym.  Ale też dzięki tej jego postawie wiele wydaw-
nictw źródłowych w Polsce po drugiej wojnie światowej osiągnę-
ło wysoki poziom edytorski. 

Był oczywiście także wybitnym historykiem wsi. 

Andrzej  Tomczak 
(Toruń) 


