


K R O N K A 

„Imago  narrat.  Obraz jako komunikat w społeczeń-
stwach europejskich" (Kudowa Zdrój 28 XI — 1 XII 
2001) 

W dniach 28 XI — 1 XII 2001 r. w Kudowie-Zdroju odby-
ła się konferencja  naukowa, w trakcie której badacze z Polski, 
Czech i Szwecji zastanawiali się nad funkcjonowaniem  w śred-
niowieczu i okresie nowożytnym obrazu jako środka przeka-
zu informacji  oraz możliwościami jego wykorzystania do badań 
nad historią  kultury. Na konferencji  wygłoszono 23 referaty. 
Różnorodność pól badawczych, po których poruszają  się uczest-
nicy spotkania, umożliwiła spojrzenie na sygnalizowany prob-
lem z szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywy. Dzięki war-
sztatowemu charakterowi konferencji  tezy referentów  mogły być 
szeroko omawiane i uzupełniane przez poszczególnych badaczy. 

Obrady otworzył Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, 
kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Hi-
storycznego Rościsław Zerelik wskazując  na rosnące  znaczenie 
źródeł ikonograficznych  w warsztacie badawczym historyka. Pod-
kreślał jednocześnie niebezpieczeństwa płynące  z często powierz-
chownego ich wykorzystywania. 

W ramach pierwszego bloku wystąpień  przedstawiono re-
feraty  ukazujące  możliwości wieloaspektowej analizy źródeł ob-
razowych. I tak Marie Blâhovâ (Praga) omówiła zachowane na 
ziemiach czeskich obrazowe przedstawienia dziejów (malowid-
ła naścienne, rzeźby, monety). Dotyczyły one głównie przeszło-
ści Czech, w tym także Kościoła czeskiego, oraz historii zbawie-
nia. Autorka zwróciła uwagę na znaczny wzrost wytwarzania 
tego typu imagines za czasów Karola IV Było to ściśle związane 
z kulturotwórczą  rolą  dworu cesarskiego i propagandowymi za-
biegami otoczenia władcy. Z kolei Władysław Duczko (Uppsa-
la), na podstawie analizy przedstawień pochodzących  ze wczes-
nośredniowiecznej Skandynawii, wskazał na funkcjonowanie  w spo-
łecznościach Wikingów specyficznych  rytuałów. Wojownicy 
mieli brać udział w tańcach, w trakcie których odtwarzano sce-
ny związane  z wojną  i mitami plemiennymi. Jednym z głównych 
źródeł informujących  o istnieniu tego zjawiska w VI i VII wieku 
są  przedstawienia umieszczone na tak zwanych „złotych brakte-
atach", to jest okrągłych,  dekoracyjnych zawieszkach i płytkach 
zdobiących  hełmy. Ale podobne wyobrażenia odnajdujemy rów-
nież na tkaninach, gotlandzkich „kamieniach obrazowych", oraz 
na wyrobach sztuki złotniczej z okresu Wikingów (koniec VII 
— połowa XI w.). Niewątpliwe  wskazują  one na „długie trwa-
nie" nie tylko tradycji ikonograficznej,  ale i stojącej  za nimi 
treści. Tematem referatu  Lesława Spychały (Wrocław) była mi-
niatura tzw. Podania o cudownej łani z Węgierskiej  kroniki  ilu-
strowanej. Badacz szczegółowo omówił poszczególne elementy 

przekazu ikonograficznego  (bracia Hunor i Magor, świta, sfora 
psów), koncentrując  się zwłaszcza na motywie włóczni. 

Leszek P. Słupecki (Warszawa) zajął  się przedstawieniem 
wojownika ssącego  swój kciuk, występującego  w ikonografii  skan-
dynawskiej pełnego średniowiecza. Referent  przedstawił para-
lele owego wyobrażenia w tekstach eddaicznych oraz w Thid-
rekssaga  i Seyfriedslied,  a następnie zanalizował związki  z podo-
bnymi wyobrażeniami funkcjonującymi  wśród Iroszkotów i Sło-
wian. Mariusz Rosik (Wrocław) przedstawił, w odniesieniu do 
przykładów z Księgi Daniela, jak też Księgi Wyjścia oraz tek-
stów z Qumran i traktatów Talmudu, funkcjonowanie  symbolu 
ręki bożej w biblijnym świecie tekstu. Inskrypcja pojawiająca 
się podczas uczty Baltazara nawiązuje  do terminologii prawni-
czej, stąd  ręka miałaby symbolizować władzę i moc, co znajduje 
potwierdzenie wśród reszty przekazów. Nad rolą  symboliki ma-
nus dei  w kronice Thietmara zastanawiał się Stanisław Rosik 
(Wrocław). Podkreślił, iż symbol ten znany z ikonografii  pod 
piórem kronikarza staje się częścią  niezwykle dynamicznej struk-
tury narracyjnej, podporządkowanej  pragmatyce dzieła. Woj-
ciech Mrozowicz (Wrocław) zwrócił uwagę na prawie nie wyko-
rzystywane w badaniach historycznych zapiski annalistyczne za-
chowane w formie  monumentalnej (np. inskrypcje, malowidła 
naścienne). 

Na szczególną  uwagę badaczy zasłużyły źródła kartogra-
ficzne.  Wojciech Iwańczak (Kielce) omówił problemy związa-
ne z wymową  najstarszego zachowanego globusa wykonanego 
w 1492 r., autorstwa Martina Beheima z Norymbergi. To tak 
zwane Jabłko  ziemskie,  oprócz elementów kartograficznych,  za-
wiera wiele rysunków, nawiązujących  do wyobrażeń funkcjonu-
jących  w późnym średniowieczu. Obrazy potworów, mitycznych 
ludów tworzą  swoiste uniwersum wyobraźni człowieka późnego 
średniowiecza. Panuje opinia, że powstaniu zabytku towarzy-
szyły cele pragmatyczne. Otóż wielość obecnych na nim błędów 
w przedstawieniu geografii  mórz i oceanów referent  tłumaczy 
celową  działalnością  Beheima. Związany  z Portugalią  artysta miał-
by w ten sposób starać się ukryć najnowsze odkrycia lądów  przed 
Hiszpanami. Bogusław Czechowicz (Wrocław) przedstawił no-
we możliwości interpretacyjne dobrze znanego wielu badaczom 
drzeworytu Die erste Landcharte  von Herzogthum  Schlesien 
z 1561 r. Analiza nie tylko samej mapy, ale także herbów ją 
zdobiących  oraz komentarza jej autora — Martina Hellwiga — 
dokonana przez referenta  prowadzi do wniosku, że drzeworyt 
miał być przejawem dążeń  ludności Śląska  do zachowania włas-
nej odrębności, skierowanych przeciwko unifikacyjnej  polityce 
Habsburgów. Z kolei Barbara Kalinowska (Katowice) omówiła 
źródło ikonograficzne  jakim są  widoki miast górnośląskich. 

Studia Źródłoznawcze, t. XL, ISSN 0081-7174, ISBN 83-7181-256-6 



274 Kronika 

Swoje refleksje  na temat obrazu jako źródła przedstawili 
na przykłądzie  konkretnych problemów historycy sztuki. Ry-
szard Knapiński (Lublin) przedstawił rozwój form  artystycznych 
związanych  z kultem św. Jana Nepomucena. Analiza dotyczyła 
głównie przedstawień z XVII w., powstałych w związku  z rosną-
cym kultem oraz ikonografii  związanej  z beatyfikacją  (1721) 
i kanonizacją  (1729) (głównie wyobrażenia tzw. teatrum canoni-
zationis). Autor podkreślił, że sam proces kanonizacyjny wyma-
gał przygotowania wielu wizerunków świętego, które wpłynęły 
następnie na ukształtowanie się kanonu jego przedstawień. Ja-
kub Kostowski (Wrocław) zanalizował warstwę ideową  obra-
zów z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic. Wskazał na dy-
daktyczny walor malowideł nauczających  prawd wiary. Piotr Oszcza-
nowski (Wrocław) zwrócił uwagę na interesujące  źródło wiedzy 
o człowieku, jakim były ilustracje zawarte w sztambuchach po-
wstałych na Śląsku,  ściślej we wrocławskich szkołach doby re-
nesansu i manieryzmu. Analizując  zabytki z 1 połowy XVII w. 
wskazał na widoczne w nich podkreślanie fundamentalnej  ce-
chy człowieczeństwa — wolnego wyboru. 

Popularnością  wśród badaczy cieszyła się problematyka sfra-
gistyczna i numizmatyczna. Tomas Krej ik (Ostrava) wykorzy-
stując  swoje wieloletnie doświadczenia w badaniach nad sfragi-
styką  europejską  przedstawił stan badań i możliwości interpre-
tacyjne otwierające  się przed badaczami średniowiecznych pie-
częci. Szczególnie wiele uwagi poświęcił wpływom aktualnych 
trendów kulturowych na wyobrażenia napieczętne. Marek L. Wój-
cik (Wrocław) zanalizował ikonografię  pieczęci średniowieczne-
go Śląska  pod kątem  odzwierciedlania przez nie elementów kul-
tury rycerskiej. Referat  Przemysława Wiszewskiego (Wrocław) 
dotyczył XIV-wiecznej pieczęci benedyktynek strzegomskich. 
Autor wydzielił cztery warstwy funkcjonujących  na niej treści: 
ogólne (przynależność właściciela do duchowieństwa), szczegó-
łowe (odniesienia do konkretnego klasztoru), wieczyste (zwią-
zane są  z tematami ewangelicznymi — Zwiastowania, Narodze-
nia, Ukrzyżowania) oraz estetyczne (harmonijna konstrukcja 
obrazu odbijająca  harmonię świata). Antoni Barciak i Iwona 
Pietrzyk (Katowice) zreferowali  stan badań nad ikonografią  pie-
częci Przemyślidów opawskich. Wskazali na ewolucję wyobra-
żeń zmierzającą  od pieczęci o charakterze narracyjnym ku her-
bowym. Podkreślili, że w tej pierwszej grupie szczególną  popu-
larnością  cieszyły się wyobrażenia księcia jako rycerza na ko-
niu. Borys Paszkiewicz (Lublin) przedstawił trudności związane 
z identyfikacją  emitentów ciekawej grupy monet średniowiecz-
nych z II połowy XII — I połowy XIII w. Część z nich powstała 
w mennicy Heleny, wdowy po Kazimierzu Sprawiedliwym, po-
świadczając  jej pełne prawa władcze na terytorium Małopolski 
w latach regencji. Za nadal nierozstrzygniętą  uważa autor atry-
bucję monet tak zwanej grupy „Azimir" bitych pod rządami 
Konrada Mazowieckiego lub Leszka Białego. Referat  Lucyny 
Harc dotyczył przedstawień na monetach i medalach pochodzą-
cych z XVI- i XVII-wiecznego Śląska. 

Odrębne wystąpienia  poświęcono także problematyce he-
raldycznej. I tak Marek Cetwiński (Częstochowa) na przykła-
dzie rozważań Girolamo Cardano na temat jego herbu przed-
stawił skomplikowany zespół treści, jaki krył się w ikonografii 
herbów rodzinnych. Nie były one tylko znakami rozpoznawczy-
mi, lecz nierzadko odzwierciedlały nastawienie ich właścicieli 
do nurtujących  ich problemów egzystencjalnych. Miały też peł-
nić funkcje  dydaktyczne zawierając  pouczenia moralne. Do ta-
kiego wniosku prowadzi analiza traktatu o pieczęci królewskiej 
Władysława Jagiełły powstałego w XV w. w Krakowie. Wojciech 
Kucharski (Wrocław) zajął  się problemem ikonografii  herbu 

Kostomłotów. Autor opowiedział się za identyfikacją  postaci 
występującej  na starszej wersji ze świętym Gotardem. Symboli-
ka nowego herbu, wprowadzonego w drugiej połowie XIX wie-
ku, związana  była z pruską  państwowością. 

Drugie już spotkanie zorganizowane dzięki współpracy 
Zakładu Historii Polski i Powszechnej do XV wieku oraz Za-
kładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Hi-
storycznego Uniwersytetu Wrocławskiego stało na wysokim po-
ziomie, zarówno pod względem naukowym, jak też logistyki. 
Rodząca  się tradycja spotkań o charakterze warsztatowym zda-
je się mieć szansę kontynuacji, gdyż po konferencji  poświęconej 
wyobrażeniom początków  funkcjonujących  w średniowieczu (Ori-
gines mundi,  gentium et civitatum),  która miała miejsce w maju 
2001 r., jak też powyższej, organizatorzy planują  kolejną,  po-
święconą  naturze źródła historycznego, pod hasłem Ad  fontes. 
Jej przewidywany termin to maj 2002 r. Miejmy nadzieję, że ta 
tradycja zostanie utrzymana. 

Mariusz  Pandura 
Wrocław 

„Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. 
Miedzy władzą a społeczeństwem" (Toruń 18IV 2002) 

Konferencja  pod powyższym tytułem została zorganizowa-
na przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jej inicjatorami byli dr Wojciech Krawczuk ze strony UJ oraz 
dr Waldemar Chorążyczewski  z UMK. Przedsięwzięciu patro-
nował prof.  Andrzej Tomczak. 

Spotkanie miało charakter roboczy, na referaty  prze-
znaczono jedynie po 20 minut. Organizatorom zależało przede 
wszystkim na dyskusji. Zasadniczym celem konferencji  było za-
prezentowanie aktualnie prowadzonych badań na temat pol-
skiej kancelarii królewskiej w czasach nowożytnych oraz no-
wych perspektyw badawczych. Przedsięwzięcie miało służyć wza-
jemnemu poznaniu i konsolidacji środowiska badaczy kancela-
rii. Dobór referatów  nie był przypadkowy. Z jednej strony po-
zwolił zaprezentować osiągnięcia  różnych ośrodków naukowych 
zarówno akademickich jak i związanych  z archiwami. Z drugiej 
zaś strony pokazał, jak szeroki jest zakres zainteresowań i me-
tod badawczych. 

Konferencję  otworzył programowy referat  Wojciecha Kraw-
czuka na temat inwentarza idealnego Metryki Koronnej. Byłby 
to spis wszystkich rozproszonych ksiąg,  dokumentów luźnych 
oraz zaginionych części tego zespołu w formie  elektronicznej 
bazy danych. Dzięki temu byłoby możliwe uwzględnianie na 
bieżąco  wszystkich poprawek i uściśleń przez zainteresowanych 
badaczy. Stworzenie takiej bazy nie wykluczałoby kontynuacji 
prac nad kolejnymi tomami sumariuszy Metryki Koronnej. 

Prelegent zwrócił uwagę, że inwentarz Metryki opracowa-
ny przez I. Sułkowską-Kurasiową  i M. Woźniakową  nie jest in-
wentarzem idealnym chociaż bywa za taki uważany. Badaczki te 
nie przeprowadziły przecież pełnej kwerendy archiwalno-bib-
liotecznej. Mimo to mógłby on służyć jako punkt wyjścia do 
tworzenia postulowanej inwentaryzacji idealnej. W. Krawczuk pro-
ponował standaryzację opisu. Miałby on zawierać informacje 
ogólne o księdze lub dokumencie oraz fotografię.  Ten spis ide-
alny musi uwzględnić tak polskie, jak i obce archiwa i biblioteki 
— szczególnie zbiory ze Sztokholmu, Moskwy oraz Wiednia. 


