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XIII w., to inni sięgali po stulecie XV, a nawet początek  XVI w. 
Widać też, że choć pojawiły się referaty  o problematyce wyra-
stającej  z tradycyjnego kanonu badań nad kancelariami miejski-
mi, to nie brakowało też propozycji bardziej nowatorskich, za-
pewne często wywołanych sugestiami Waltera Preveniera, po któ-
rego energii, pomysłowości i wielkich zdolnościach organizacyj-
nych dyplomatycy europejscy mogą  sobie jeszcze wiele obiecywać. 

Godny podkreślenia wydaje się przy tym fakt,  że średnio-
wieczną  dyplomatyką  miejską  w Europie zajmują  się również 
badacze zza Atlantyku (m.in. E. Ewan z Uniwersytetu Guelph 
w Ontario, B. Bedos-Rezak z Uniwersytetu w Maryland). 

W zapowiadanym tomie referatów  kongresowych badacze z roz-
maitych krajów znajdą  szerokie perspektywy porównawcze dla 
własnych poczynań. Z pewnością  łatwiej będzie dzięki temu prze-
kraczać opłotki wąsko  nieraz pojmowanego pola badawczego. 
Korzyść ta dotyczy również — może nawet szczególnie — bada-
czy dokumentu i kancelarii miejskich w Polsce. Wartościowe wy-
dają  się tu zwłaszcza prace dyplomatyków niemieckich, a także 
czeskich i słowackich. 

Krzysztof  Skupieński 
(Lublin) 

VIII Sympozjum Nauk dających poznawać źródła 
historyczne. Dokument Nowożytny (Kazimierz Dol-
ny 21-22 X 1998) 

Sympozjum to odbyło się dzięki staraniom Zakładu Archi-
wistyki oraz Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliote-
koznawstwa Instytutu Historii UMCS. Przedstawione referaty 
obejmowały bardzo szeroki zakres chronologiczny, od średnio-
wiecza po II wojnę światową.  Spośród piętnastu wystąpień  wy-
różnić można pewne grupy tematyczne. 

Wystąpienie  prof.  dr hab. Zdzisława Chmielewskiego (Uni-
wersytet Szczeciński), zapoczątkowało  referaty  na tematy ogól-
ne i teoretyczne. Autor zwrócił uwagę na problematykę badań 
nad dokumentem nowożytnym. W tym kontekście ukazał dys-
kusję toczoną  w XIX i XX w. w kilku europejskich ośrodkach 
(nadal nie zamkniętą),  a także próby odpowiedzi na pytania: 
Jak należy traktować dokument nowożytny? W czym przejawia-
ją  się jego związki  z dyplomatyką  średniowieczną?  Co ma obej-
mować dyplomatyka, jaki jest jej zakres badań, a jakie cele i za-
dania stawiane są  przed archiwistyką? 

Metody i kryteria oceny autentyczności dokumentu nowo-
żytnego i współczesnego, przedstawił prof.  dr hab. Kazimierz 
Bobowski (Uniwersytet Wrocławski). Referent  zwrócił uwagę 
na problemy wynikające  z odmienności tych dokumentów pole-
gającej  chociażby na używaniu odmiennych środków pisarskich 
i sposobów ich uwierzytelniania. 

Problemowi pisma poświęcony był referat  dr. Jana Słowiń-
skiego (UMCS), który zajął  się humanistyczną  strukturą  doku-
mentu. Wskazał na zewnętrzne różnice pomiędzy dokumenta-
mi średniowiecznymi a nowożytnymi, zwłaszcza w perspektywie 
zagadnień związanych  z ich wystrojem. Zwrócił także uwagę na 
użytkowników pism humanistycznych oraz na problem ich re-
cepcji w kancelariach, a także na same kancelarie, podkreślając 
ich rolę kulturową. 

Największą  grupę stanowiły referaty  nawiązujące  do zja-
wisk dokumentujących  funkcjonowania  władzy państwowej. Za-
początkował  je dr Waldemar Chorążyczewski  (UMK), który za-

jął  się miejscem dokumentu w życiu politycznym wczesnonowo-
żytnej Polski. Przeprowadził systematykę dokumentu, przeważnie 
z XVI w., zwracając  uwagę na jego cechy formularzowe.  Posta-
wił ponadto pytanie o wzorce dokumentu szesnastowiecznego, 
wskazując  na jego piętnastowieczną  metrykę. 

Wielorakie problemy badawcze przedstawił dr Wojciech 
Krawczuk (UJ). Autor ukazał stanowisko prawne dokumentu 
wychodzącego  z nowożytnej kancelarii koronnej i dynamikę zmian 
jakiej podlegał dokument monarszy. Przedstawił luki w prawie, 
będące  przyczyną  sporów kompetencyjnych pomiędzy poszcze-
gólnymi kancelariami, które polegały m.in. na nieuregulowaniu 
kwestii, która z nich ma dany dokument wystawić, a potem, kto 
ma prawo już napisany zatwierdzić. 

Referat  dr Henryka Palikija (UJ) zwrócił uwagę na trud-
ności związane  z procesem powstawania dokumentu za pano-
wania Augusta II. Ukazał poszczególne etapy, które przecho-
dził dokument od momentu zaistnienia zamysłu wystawienia do 
jego realizacji. Autor przedstawił procedury mające  na celu eli-
minację problemów komunikacji między królem a kanclerzem 
wielkim koronnym, których przyczyną  była nieobecność monar-
chy, m.in. na skutek licznych wojen. Inna trudność to istnienie 
dwóch kancelarii, polskiej i saskiej, i fizyczna  niemożliwość prze-
bywania króla przy obydwóch jednocześnie. 

Dr Michał Kulecki (AGAD) przedstawił wyniki swoich ba-
dań dotyczących  kryteriów oblatowania dokumentów królew-
skich, w szczególności uniwersałów, nominacji na urzędy, glej-
tów i nadań, w poszczególnych seriach ksiąg  ziemskich i gro-
dzkich. Zagadnienie to pokazał na wybranych przykładach ze 
wschodniej Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Grupę refera-
tów poświęconych dokumentowi królewskiemu zamknęło wy-
stąpienie  dr Janusza Łosowskiego (UMCS) na temat uniwersa-
łów królewskich, ich typów i budowy. Autor zwrócił uwagę na 
znaczenie i miejsce uniwersałów wśród innych aktów, a także 
na rolę jaką  odgrywały w przygotowaniach na szczeblu powiato-
wym, do wojny w XVII w. 

Kolejne dwa referaty  omawiały zagadnienia związane  z do-
kumentem miejskim. Prof.  dr hab. Janusz Tandecki (UMK), za-
uważając  postępujący  od końca lat pięćdziesiątych  rozwój ba-
dań nad dokumentem i kancelariami miejskimi w Polsce, przed-
stawił też stan badań poświęcony temu zagadnieniu. 

Problematyce dokumentu cechowego na Śląsku  i terenach 
dawnego zaboru rosyjskiego oraz kwestii funkcjonowania  kan-
celarii cechowej, poświęciła swe wystąpienie  mgr Elżbieta Bim-
ler-Mackiewicz (Rybnik). 

Podobne zagadnienie, ale na gruncie kościelnym, omówił 
mgr Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski). Przed-
stawił on problematykę wystawiania i odbioru dokumentu za-
konnego na tle zmian wyznaniowych i politycznych dziejów Ślą-
ska oraz kontaktów pomiędzy grupami społecznymi. 

Zagadnienia dotyczące  wieku XIX zaprezentowane zosta-
ły w referacie  mgr Katarzyny Litwin ukazującym  całokształt prob-
lematyki związanej  z dokumentacją  w kancelariach notariuszy 
publicznych w Lublinie w XIX w. Autorka omówiła prawne pod-
łoże działalności notariuszy, a także ocenę pozostałości aktowej 
powstałej w wyniku ich pracy. 

Dokument rosyjski na ziemiach polskich, w szczególności w kan-
celarii rządu  gubernialnego lubelskiego w XIX w., jego odpo-
wiedniki w nomenkulaturze rodzimej, problem władzy i społe-
czeństwa przedstawił mgr Artur Górak (UMCS). 

Problematyka powiązana  z XX w. znalazła odbicie w dwóch 
wystąpieniach.  Dr hab. Zbigniew Zaporowski (UMCS) ukazał 
powstawanie stenogramów sejmowych w okresie II Rzeczypos-
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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. 


