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cji fonograficznej (prof. dr M. Szczurowski, dr J. Łosowski,
dr A. Kulecka). Dr Janusz Łosowski (UMCS) podkreślił, iż istnieje potrzeba zmiany problematyki badawczej w zakresie kancelarii XIX i XX w. poprzez przejście od badań nad obiegiem
pisma i funkcjonowaniem kancelarii do rozpoznania poszczególnych rodzajów dokumentacji pod kątem jej przydatności dla
realizacji różnych problemów badawczych. W podsumowaniu
obrad i dyskusji prof. dr Bartłomiej Szyndler wskazał na konieczność prowadzenia intensywnych badań w zakresie nauk
pomocniczych i źródłoznawstwa XIX i XX w. ze względu na
masowy charakter dokumentacji dla tych okresów, konieczność selekcji, wyboru i wartościowania źródeł. Badania te stanowić będą istotny czynnik wspomagający poznawanie i zrozumienie przeszłości dwóch ostatnich, burzliwych stuleci.
Podsumowania dwudniowych obrad dokonał prof. dr Stefan K. Kuczyński, podkreślając wysoki poziom erudycji zaprezentowanych wystąpień i ich niezwykle szeroki horyzont czasowy, sięgający czasów współczesnych. Podkreślił bardzo dobrą
organizację konferencji oraz dbałość organizatorów o nadanie
i utrzymanie wysokiego poziomu dyskusji na niej prowadzonych. Nad koordynacją prac czuwała prof. Barbara Trelińska.
Przyczyniło się to do intensywnego, pełnego dynamizmu przebiegu obrad i dyskusji. Konferencję uznać należy za znaczące
forum wymiany rezultatów badań z zakresu źródłoznawstwa.

go Kielisińskiego oraz publikacje Franciszka Piekosińskiego,
natomiast za nie wystarczające obecnie uznał dwie dotychczasowe syntezy: Sfragistykę, opracowaną przez Mariana Gumowskiego, Mariana Haisiga oraz Sylwiusza Mikuckiego1, oraz
Handbuch der polnischen Siegelkunde, wydany przez Gumowskiego2. Zdaniem referenta, wspomniane syntezy nie spełniają
obecnych wymogów i nie odzwierciedlają aktualnego stanu badań 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 badawcze. Z. Piech zapoznał uczestników konferencji prawie z całą dotychczasową literaturą przedmiotu, począwszy od badań
F. A. Vossberga i F. Piekosińskiego, przez M. Haisiga i M. Gumowskiego (któremu zarzucił powierzchowność i częste błędy), po najnowsze i cenne opracowania, m.in. S. K. Kuczyńskiego, M. Adamczewskiego, W. Strzyżewskiego, H. Seroki.
Referent omówił również potrzebę powstania w przyszłości nowej syntezy sfragistyki polskiej oraz opracowanie monumentalnej edycji pt. Corpus sigillorum Poloniae.
W pierwszym dniu konferencji w sesji przedpołudniowej
referaty wygłosili jeszcze Marcin Hlebionek (Piotrków Trybunalski) oraz Przemysław Stanko (Kraków). Pierwszy z referenMaja Gąssowska, Alicja Kulecka
tów przedstawił problematykę związaną z polskimi pieczęciaWarszawa
mi królewskimi epoki nowożytnej. M. Hlebionek podsumował
stan badań nad polską sfragistyką monarszą i wysunął szereg
interesujących postulatów badawczych. Według referenta, istnieje pilna potrzeba badań nad pieczęciami królów polskich
„Stan i perspektywy badań nad sfragistyką ziem
w epoce nowożytnej, gdyż pomimo prac monograficznych ciągdawnej Rzeczypospolitej" (Toruń 4-5 XII 2003)
le bazujemy na przestarzałych i błędnych ustaleniach starszych
badaczy. Referent wskazał na potrzebę badania pieczęci jako
W dniach 4-5 XII 2003 r. odbyła się w Toruniu ogólnopolintegralnej części dokumentu.
ska konferencja pt. „Stan i perspektywy badań nad sfragistyką
ziem dawnej Rzeczypospolitej", zorganizowana przez Instytut
Drugi referat dotyczył pieczęci książąt górnośląskich. PrzeHistorii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Zamysław Stanko ocenił krytycznie dotychczasowy stan badań na
kład Nauk Pomocniczych Historii) oraz Instytut Historii Uniten temat. Według niego, prace M. Gumowskiego, M. Kagawersytetu Jagiellońskiego (Zakład Nauk Pomocniczych Histoniec, T Snopek-Bąby dotyczące tego działu sfragistyki nie spełnirii i Archiwistyki). Jej inicjatorami byli prof. prof. Jan Pakulski
ły wiązanych z nimi oczekiwań. Przeprowadzona przez refereni Jan Wroniszewski z UMK oraz dr Zenon Piech ze strony UJ.
ta obszerna kwerenda w polskich i zagranicznych archiwach
Zasadniczym celem konferencji było zaprezentowanie aktualpozwala z optymizmem patrzeć na bliską perspektywę kompenego stanu prac nad poszczególnymi działami sfragistyki, okretentnego i całościowego opracowania pieczęci Piastów górnoślenie zakresu aktualnie prowadzonych badań oraz wyznacześląskich.
nie dalszych perspektyw badawczych. Zdaniem organizatorów
W pierwszym dniu obrad w sesji popołudniowej referat
sesji, obecny rozwój badań historycznych, w tym wzrastające
na temat pieczęci kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńzainteresowanie sfragistyką, powoduje, że istnieje pilna poskiej w średniowieczu wygłosił Jan Pakulski (UMK). Referent
trzeba skoordynowania indywidualnych wysiłków poszczególprzedstawił stan badań i omówił pieczęcie m.in. kapituły ponych badaczy, zajmujących się m.in. pieczęciami rycerskimi,
znańskiej, płockiej, włocławskiej, krakowskiej i lubuskiej, zwraksiążęcymi, monarszymi, miejskimi oraz kościelnymi.
cając uwagę na niektóre błędy, znajdujące się w pracy Gumowskiego oraz katalogach przygotowanych przez historyków sztuKonferencję otworzył programowy referat Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego (IH PAN) pt. Europejskie perspektywy pol- ki i architektury. Interesujące były rozważania dotyczące roli
skich badań sfragistycznych. Referent przedstawił obszernie pieczęci kapituł katedralnych i ich znaczenia przy dokumentach wystawianych przez biskupów. Wygłoszony referat wraz
stan badań europejskiej sfragistyki, począwszy od XVIII w., aż
z wcześniej opublikowanym artykułem Pakulskiego o średniopo najnowsze publikacje z tej dziedziny. S. K. Kuczyński poinwiecznych pieczęciach prałatów i kanoników kapituł katedralformował również o działalności Międzynarodowego Komitetu
nych metropolii gnieźnieńskiej4 dał pełny obraz tego interesuSfragistycznego. Odnosząc się do osiągnięć polskiej sfragistyki,
jącego zagadnienia.
wysoko ocenił wkład wybitnego rysownika Kajetana WincenteSfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 4 J. Pakulski, Średniowieczne pieczęcie prałatów i kanoników kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńskiej, w: Duchowieństwo kapitulne w Pol1960.
2
sce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, pod red. A. Radzimińskiego,
M. Gumowski, Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966.
3
Toruń 2000, s. 177-196.
Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.
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Także kolejne wystąpienie dotyczyło sfragistyki kościelnej.
Piotr Pokora (Poznań) omówił polskie średniowieczne pieczęcie biskupie. Był to interesujący referat, oparty na przygotowanej przez niego rozprawie doktorskiej. Referent zapoznał zebranych z wynikami własnej pracy, przede wszystkim szerokiej
kwerendy przeprowadzonej w polskich i zagranicznych archiwach i bibliotekach. Interesujące były uwagi na temat przerabiania pieczęci po zmarłych arcybiskupach i biskupach; wzbudziło to ożywioną dyskusję. Warty odnotowania jest również
sposób prezentacji referatu z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Przewidziany w pierwszym dniu obrad referat Janusza
Trupindy (Malbork) na temat pieczęci urzędników krzyżackich
w Prusach nie został wygłoszony. Zebrani wysłuchali natomiast
referatu Pawła Stróżyka (Poznań) o średniowiecznych pieczęciach templariuszy i joannitów na ziemiach polskich.
Ostatnim prelegentem w tym dniu był Jan Wroniszewski
(UMK), który wygłosił interesujący referat na temat średniowiecznych pieczęci rycerstwa polskiego. Autor przedstawił stan
badań nad pieczęciami rycerskimi i omówił szczegółowo zagadnienia związane m.in. z pojawieniem się tych pieczęci na
ziemiach polskich, ich rolą i znaczeniem w społeczeństwie; poruszył również problematykę związaną z ikonografią pieczęci
i pismem napieczętnym.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od zwiedzania wystawy w Archiwum Państwowym w Toruniu pt. „Pieczęcie
i herb Torunia na tle sfragistyki miast polskich". Na wystawie
tej pokazano m.in. dokumenty opatrzone pieczęciami rady miasta Torunia i wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausena
oraz korespondencję i akta od średniowiecza po czasy najnowsze. Zgromadzone archiwalia oraz pieczęcie luźne i tłoki pieczętne, a także odlewy pieczęci (pochodzące ze zbiorów Zakładu Nauk Pomocniczych Historii IH UJ) dały interesujący przegląd polskiej sfragistyki miejskiej.
Ponadto uwagę zwiedzających zwróciła oryginalna szafa archiwalna (scrinium) z XVI w., pochodząca z dawnego
archiwum miejskiego w ratuszu toruńskim.
Po zwiedzaniu wystawy uczestnicy konferencji zapoznali
się z referatem Marka Wójcika (Wrocław) na temat średniowiecznych pieczęci rycerstwa śląskiego.
Kolejny referat, autorstwa Beaty Możejko (Gdańsk), dotyczył sfragistyki Pomorza Gdańskiego. Referentka przedstawiła szczegółowy stan badań nad tamtejszą sfragistyką rycerską, kościelną i miejską; omówiła m.in. prace: F. A. Vossberga,
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M. Perlbacha, W. Wittyga i M. Gumowskiego. W dalszej części
referatu interesujące były uwagi Możejko na temat prawnego
znaczenia pieczęci.
W sesji przedpołudniowej referat wygłosiła jeszcze Kamila Follprecht (Kraków) na temat pieczęci mieszczan krakowskich, bogato ilustrowany dobrymi fotografiami omawianych
obiektów.
Po południu uczestnicy konferencji wysłuchali trzech bardzo ważnych referatów: Marka Adamczewskiego (Łódź), Wojciecha Strzyżewskiego (Zielona Góra) oraz Henryka Seroki (Lublin). Pierwszy z referentów (autor wartościowej pracy o heraldyce miast wielkopolskich do końca XVIII w.5) przedstawił
w interesujący sposób (w oparciu o najnowsze techniki komputerowe) analizę statystyczną zespołu staropolskich pieczęci
miejskich z obszaru Wielkopolski. Drugi referat dotyczył pieczęci miast Śląska, ziemi lubuskiej i Pomorza Zachodniego.
W. Strzyżewski przedstawił stan badań nad pieczęciami z tego
obszaru począwszy od pracy Vossberga po najnowszych publikacje. Warto w tym miejscu odnotować, że prelegent jest autorem interesującej rozprawy na temat herbów miejskich na
Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnich do końca
XVIII w.6
Ostatni referat, wygłoszony przez H. Serokę, dotyczył potrzeb i możliwości edycji pieczęci miast dawnej Polski. Wystąpienie to zostało przyjęte z dużą uwagą i spowodowało ożywioną dyskusję na temat zakresu, metod i możliwości, jakie muszą
być spełnione w celu opracowania pieczęci miast dawnej Rzeczypospolitej wraz z Pomorzem Zachodnim i Śląskiem. Wskazano również na potrzebę włączenia do tych prac historyków
ukraińskich, białoruskich i litewskich.
Podsumowania obrad dokonał S. K. Kuczyński, oceniając
bardzo pozytywnie wygłoszone referaty i dyskusję. W jego opinii toruńska konferencja sfragistyczna spełniła swoje zadanie,
prezentując stan badań nad polską sfragistyką i przynosząc
wiele cennych i wartościowych postulatów badawczych. Na
wniosek Z. Piecha uczestnicy konferencji postanowili zintensyfikować swoje prace badawcze poprzez częstsze spotkania seminaryjne, odbywane co pół roku. Pierwsze seminarium sfragistyczne ma się odbyć w Krakowie w 2004 r.
Materiały konferencji zostaną ogłoszone drukiem.
Janusz Grabowski
Warszawa
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