


In Memoriam 

ste objawy cieszyły bardzo. Jest czas burzenia i czas budowania 
i wszystko pod słońcem ma swą  własną  miarę czasu... 

Pogrzeb odbył się 30 X 1998 r. Pośrodku tynieckiego koś-
cioła (nie w chórze) długa jasna trumna i zapalony Paschał. Ko-
ściół pełen ludzi. Przyjechali z Krakowa, Poznania i Torunia. 
Przyszedł cały Tyniec. Stali masą  na dziedzińcu. Oni najlepiej 
znali duszpasterskie talenty swego dawnego proboszcza. Egze-
kwie celebrował bp Stanisław Smoleński. Opat odczytał list kon-
dolencyjny Ojca Św. Przy biciu dzwonu, w zapadającym  zmierz-
chu rozpraszanym światłem świec, odprowadzono Ojca Pawła 
Sczanieckiego do „Pańskiej winnicy". Tak w Tyńcu nazywa się 
przeniesienie na cmentarz na sąsiednim  wzgórzu od średnio-
wiecza zwanym Winnicą.  Pogrzeb poprowadził ks. kardynał-
-metropolita. W tym smutnym obrzędzie było zarazem wyraźnie 

coś z nastroju rezurekcji, a wizualnie — coś z obrazów Matejki. 
Nad trumną  imieniem środowisk naukowych, zwłaszcza Krako-
wa, krótko przemówił Jerzy Wyrozumski. Spoczął  we wspólnej 
benedyktyńskiej mogile, gdzie w latach 60-tych złożono też 
szczątki  pokoleń tynieckich mnichów od średniowiecza do 
XVIII w. chowanych pod kościołem i klasztorem, a pośród nich 
pewnie i domniemane popioły Bolesława Szczodrego z opusto-
szonego kiedyś w XIII w. grobu in medio  ecclesiae — króla, 
którego wierną  pamięć benedyktyński Tyniec przechował przez 
wieki. 

Mieczysław  Rokosz 
(Kraków) 

Zbigniew Perzanowski 
(22 X 1922 — 3 II 1999) 

Profesor  Zbigniew Perzanowski był krakowianinem z uro-
dzenia i sentymentu. W Krakowie się wychował, wykształcił i ni-
gdy na dłużej rodzinnego miasta nie opuszczał. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej zaczął  uczęszczać do 
znakomitego Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodwor-
skiego, nie dane mu jednak było go ukończyć, na przeszkodzie 
stanął  wybuch wojny. Podobnie jak wielu innych, w pierwszych 
dniach września wyszedł z Krakowa, uchodząc  przed postępują-
cymi wojskami niemieckimi. W tej wędrówce dotarł aż do Lu-
belszczyzny, skąd  — na wieść o wkroczeniu w granice Polski 
wojsk radzieckich — powrócił do rodzinnego miasta. Gimna-
zjum Nowodworskiego, jak i wszystkie polskie szkoły średnie 
zostało zamknięte. Młodzieży polskiej dozwolono kształcić się 
jedynie w szkołach handlowych i do takiej uczęszczał Zbigniew 
Perzanowski. Obok tego kontynuował naukę na poziomie śred-
nim na tajnych kompletach i w grudniu 1943 r. złożył egza-

min dojrzałości, w lutym zaś następnego roku rozpoczął  studia 
na tajnym Uniwersytecie na Wydziale Prawa. Wiosną  1945 r. 
wyparto Niemców z Krakowa i rozpoczęły się normalne zaję-
cia uniwersyteckie. Wówczas Z. Perzanowski, nie rezygnując  je-
szcze ze studiów prawniczych, zapisał się na wydział filozoficz-
ny, kierunek historia. Wybór ten okazał się trafny  i przy nim już 
pozostał. 

Od początku  studiów preferował  historię średniowieczną  oraz 
nauki pomocnicze historii. Świadczy o tym wybór seminariów: 
Jana Dąbrowskiego,  Romana Grodeckiego, Stanisława Kętrzyń-
skiego, Sylwiusza Mikuckiego i Władysława Semkowicza. Po-
nadto uczęszczał na kurs paleografii  łacińskiej i polskiej, który 
prowadzili wspólnie W. Semkowicz i językoznawca Witold Ta-
szycki, na zajęcia z zakresu źródeł do heraldyki i z dyplomaty-
ki ruskiej prowadzone przez S. Mikuckiego oraz na ćwiczenia 
z nauk pomocniczych historii do Zofii  Kozłowskiej-Budkowej. 
Na tych zajęciach poznawał nie tylko rudymenty wiedzy, ale 
także świetne metody krytyki źródła. Szczególnie duży wpływ 
na naukowe uformowanie  młodego adepta historii miał W Sem-
kowicz. Na jego seminarium Z. Perzanowski przygotował kil-
ka referatów,  które zapowiadały przyszłe kierunki jego włas-
nych badań. Były to: „Kwestia autentyczności podpisów papieża 
i kardynałów na bullach XIII-wiecznych (dla Wrocławia i Czer-
wińska)", „Pojęcia geograficzne  Długosza. Prawobrzeżne do-
pływy Wisły w opisie Polski Długosza". Zdążył  jeszcze otrzymać 
od swego mistrza temat pracy magisterskiej: „Trzynastowiecz-
ne dokumenty lubińskie", jemu przedstawiał swoją  koncepcję 
pracy, ale nie zdążył  już przed nim złożyć egzaminu magister-
skiego. W. Semkowicz zmarł w lutym 1949 r., a Z. Perzanowski 
obronił pracę magisterską  w grudniu tego roku. 

Jeszcze przed uzyskaniem tytułu magistra pracował parę 
miesięcy w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, a na-
stępnie od września 1949 r. został młodszym asystentem przy 
Katedrze Nauk Pomocniczych Historii UJ. 

W 1951 r. stan osobowy Katedry został odgórnie w sposób 
drastyczny uszczuplony. Z poprzednio zatrudnionych sześciu 
osób pozostały tylko trzy: prof.  dr S. Mikucki — kierownik Ka-
tedry, docent (na etacie adiunkta) dr Zofia  Kozłowska-Budko-
wa oraz asystent mgr Z. Perzanowski. W tej sytuacji spadło na 
tego ostatniego bardzo dużo obowiązków  zarówno dydaktycz-
nych, jak i administracyjnych. Prowadził ćwiczenia z nauk po-
mocniczych historii w kilku grupach, dokonywał zakupów ksią-
żek do biblioteki, katalogował je, pełnił dyżury biblioteczne, 
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a nadto prowadził sekretariat Katedry. Obok zajęć w Uniwersy-
tecie wykładał też nauki pomocnicze historii w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie. Na potrzeby tej uczelni przygoto-
wał, wspólnie z Stanisławą  Pańkow, skrypt Nauki  pomocnicze 
historii wraz z archiwistyką  i archiwoznawstwem  (1957). 

Kierunek badań, który wytyczył swojemu ostatniemu ucz-
niowi W. Semkowicz okazał się trafny  i zapładniający.  Kontynu-
ując  badania nad opactwem lubińskim Z. Perzanowski przygo-
tował rozprawę doktorską  pt. Opactwo benedyktynów  w Lubiniu. 
Studia  nad  fundacją  i rozwojem uposażenia w średniowieczu.  Pu-
bliczna obrona tej pracy odbyła się w 1961 r., zaś drukiem uka-
zała się ona dopiero piętnaście lat później. Temat dziejów opac-
twa lubińskiego drążył  Perzanowski dalej. Opublikował Dokumen-
ty opactwa benedyktynów  w Lubiniu z XIII-XV  wieku  (1975), 
w IX tomie Monumenta Poloniae Historica. Series nova wydał 
Księgę  bracką  i nekrolog  Opactwa Panny Marii  w Lubiniu w XIII-
-XV  wieku (1976) i w tym samym roku zamieścił w „Studiach 
Źródłoznawczych" rozprawę na temat Rękopisy Księgi  brackiej 
i Nekrologu  opactwa lubińskiego. 

W rozprawie habilitacyjnej zajął  się Z. Perzanowski Doku-
mentami i kancelarią  sądu  ziemskiego  krakowskiego  do  połowy 
XV  wieku  (1968). Była to praca nowatorska, zarówno pod wzglę-
dem tematyki, jak i ujęcia, gdyż nie można było w stosunku do 
niej zastosować klasycznych metod dyplomatyki wczesnośrednio-
wiecznej. Swoistym aneksem do rozprawy habilitacyjnej był tom 
Dokumentów  sądu  ziemskiego  krakowskiego  1302-1453 (1971). 
Znalazło się w nim 288 dokumentów zachowanych zarówno w ory-
ginałach, jak i w kopiach, z których ogromna większość dotąd 
nigdzie nie była opublikowana. Warto przy tym podkreślić, że aż 
do tego czasu najstarszy znany dokument sądu  krakowskiego 
pochodził z 1314 r. 

Profesorem  nadzwyczajnym został mianowany w 1979 r., 
a profesorem  zwyczajnym w 1981 r. Po przejściu na emeryturę 
prof.  S. Mikuckiego w 1970 r., objął  kierownictwo Katedry Nauk 
Pomocniczych Historii. 

Z. Perzanowski lubił pracę edytorską,  oprócz wyżej już wspo-
mnianych tomów, przygotował do druku, wspólnie z S. Gawędą 
i A. Strzelecką  Rachunki królewskie  z lat  1471-1472 i 1476-1478 
(1960), razem z M. Karasiem opublikował Statuty  kapituły  norber-
tańskiej  z r. 1340 w tłumaczeniu  polskim  z r. 1541 (1970), Cuda 
świętego Stanisława  (1981). Wydał też szereg drobnych, ale bar-
dzo cennych przyczynków źródłowych, jak: Teksty  polskie  z XIV-
-wiecznych ksiąg  sądowych  ziemskich krakowskich  (1957), Nie-
znane czternastowieczne  roty polskie  w księgach  sądowych  ziem-
skich krakowskich  (1958), Roty polskie  z ksiąg  sądowych  ziem-
skich krakowskich  z początku  XV  w. (1960), Roty polskie  z ksiąg 
sądowych  ziemskich pilzneńskich  (1965), Średniowieczne  doku-
menty małopolskiej  wsi Popowice (1985), Spominki  klasztoru  kło-
buckiego  (1985). 

Obok dyplomatyki i edytorstwa interesował się, a nawet pas-
jonował się geografią  historyczną.  Interesowały go przede wszyst-
kim dzieje osadnictwa. Z tego zakresu należy wymienić jego pra-
ce: Bielsko-Biała.  Zarys  dziejów  rozwoju przestrzennego  miasta 
(1958), Zarys  dziejów  Kłobucka  (1958), Średniowieczne  osadnic-
two rejonu Krosna  (1972), Nowy  Wiśnicz.  Geneza i początki  miasta 
(1981), Średniowieczny  Żmigród  (1992), Lanckorona.  Powstanie 

miasta i dzieje  jego rozwoju do  końca XVI  w. (1993), Dawny Za-
tor (1995). Przez wiele lat współpracował z Zakładem Miast 
Polskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakow-
skiej, współpracował też z krakowską  Pracownią  Słownika Hi-
storyczno-Geograficznego  IH PAN. Onomastyce wiele miejsca 
poświęcał w trakcie wykładów, często interpretował różne na-
zwy miejscowe. Miał zamiar przygotować osobny podręcznik 
poświęcony geografii  historycznej, pracował nad nim dość in-
tensywnie, ale wobec innych obowiązków  musiał z tych planów 
zrezygnować. 

Profesor  Perzanowski miał bardzo dobre kontakty z młodzie-
żą.  Jego wykłady cieszyły się dużą  popularnością,  a jego semina-
rium było zawsze bardzo liczne; kilkadziesiąt  osób napisało pod 
jego kierunkiem prace magisterskie, a siedem doktorskie. Przez 
wiele lat był opiekunem studenckiego Koła Historyków, poświę-
cał mu dużo uwagi i zainteresowania. Przeszczepił na grunt kra-
kowski inicjatywę Józefa  Szymańskiego, zbierania i publikowania 
inskrypcji. Pomagał w organizowaniu obozów inskrypcyjnych, przy-
jeżdżał na nie, ukierunkowywał pracę. Owocem tych kilkulet-
nich wysiłków sporej grupy studenckiej jest obszerna kartoteka, 
przechowywana w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Ar-
chiwistyki UJ oraz dwie publikacje książkowe:  Zenon Piech wy-
dał inskrypcje z Bazyliki Mariackiej w Krakowie (1987), a Zbigniew 
Wolfeld  inskrypcje ze Stradomia i Kazimierza (1989). Do obu 
tych wydawnictw przedmowy napisał Profesor  Perzanowski. 

Nie wolno zapomnieć o jeszcze jednym polu aktywności 
Z. Perzanowskiego, jakim była archiwistyka. Z archiwum zetknął 
się w samych początkach  swojej pracy zawodowej, w różnych 
archiwach spędził wiele czasu przeprowadzając  kwerendy źród-
łowe, był inicjatorem powołania w Instytucie Historii UJ spe-
cjalizacji archiwalnej, przygotował dla niej program i był przez 
wiele lat jej kierownikiem. W latach od 1981 do 1991 sprawo-
wał funkcję  dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie, za-
siadał też w Radzie Naukowo-Programowej Archiwum Pań-
stwowego w Przemyślu i był członkiem Komitetu Redakcyjnego 
„Rocznika Historyczno-Archiwalnego" wydawanego przez prze-
myskie Archiwum. Poznał dobrze funkcjonowanie  archiwum za-
równo jako korzystający,  jak też jako pracownik. Uważał za-
wsze, że archiwum powinno być nie tylko urzędem, ale również, 
a może przede wszystkim, placówką  naukową. 

W październiku 1993 r. z inicjatywy pracowników Zakładu 
Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UJ odbyło się w Kra-
kowie sympozjum zorganizowane w związku  z setną  rocznicą 
podjęcia w tutejszym Uniwersytecie systematycznych wykładów 
z nauk pomocniczych historii przez Stanisława Krzyżanowskie-
go. Plonem tych obrad jest tom pod tytułem Tradycje  i perspek-
tywy nauk pomocniczych historii w Polsce, który ukazał się dru-
kiem w 1995 r. i został ofiarowany  Z. Perzanowskiemu w związ-
ku z ukończeniem przez Niego 75 lat. 

Mimo ciężkiej, nieuleczalnej choroby Zbigniew Perzanow-
ski pozostawał czynny do ostatnich dni życia. Zmarł 3 II 1999 r. 
Pogrzeb odbył się 16 lutego na cmentarzu Rakowickim. 

Bożena Wyrozumska 
(Kraków) 


