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IX Sympozjum Polskiego Oddziału Association for 
History and Computing (Poznań, 15-16 XI 2002) 

Gmach Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu był w dniach 15-16 XI 2002 r. miejscem obrad 
IX Sympozjum Polskiego Oddziału Association for  History 
and Computing — międzynarodowej organizacji zrzeszającej 
tych spośród historyków, którzy w swoich badaniach wykorzy-
stują  metody komputerowe. Międzynarodowe konferencje 
AHC są  zwoływane od 1987 r.1 Tradycja odbywania zjazdów 
Polskiego Oddziału AHC nie jest długa, gdyż pierwsze spotka-
nie entuzjastów metod komputerowych miało miejsce również 
w Poznaniu, w 1994 r., w dużej mierze z inicjatywy znanego ar-
chiwisty i długoletniego przewodniczącego  Polskiego Oddziału 
AHC — prof.  dr. hab. Bohdana Ryszewskiego (dawniej UMK, 
obecnie UW-M)2. Posiedzenia zazwyczaj mają  miejsce w go-
ścinnym grodzie nad Wartą,  a tylko sporadycznie obrady odby-
wały się w Toruniu (1996) i Olsztynie (2000). Spośród badaczy 
poznańskich rekrutuje się bowiem najwięcej, jak się wydaje, 
zwolenników, prekursorów i animatorów badań historycznych 
przy pomocy komputera, sieci zewnętrznych i wewnętrznych. 
W tym miejscu należy wymienić prof.  dr. hab. Jerzego Wisłoc-
kiego — długoletniego dyrektora Biblioteki Kórnickiej i kie-
rownika Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych, 
czy dr. Rafała  Prinke, autora wielu prac teoretycznych3, jak 
również inicjatora programów w zakresie elektronicznych edy-
cji źródeł. Dotychczasowe sympozja stawały się najczęściej 
miejscem wymiany zdobywanych doświadczeń na polu stoso-
wania metod komputerowych, a ponadto były dobrą  okazją  do 
nakreślania programów dalszych inicjatyw w wymienionym za-
kresie. Grono uczestników nie ograniczało się jedynie do hi-
storyków (głównie genealogów, demografów),  ale objęło rów-
nież archiwistów, archeologów, a ostatnio ... logików i chemi-
ków. Niestety tylko sporadycznie zaznaczył się udział nauczy-
cieli historii w organizowanych sympozjach. 

Owoce obrad tych, jak widzimy, interdyscyplinarnych gre-
miów, poza stworzeniem płaszczyzny do interpersonalnych 
kontaktów naukowych i wydawania drukiem materiałów z po-
szczególnych sympozjów (Wydawnictwo UMK w Toruniu), 
w mojej ocenie nie są  niestety zbyt imponujące.  W dalszym 

ciągu  bowiem brak jest szerszego zainteresowania większego 
grona badaczy wspomnianymi metodami, aczkolwiek w sympo-
zjach AHC-PL uczestniczy zawsze kilkadziesiąt  osób. Ocena 
ta wynika ze zbyt małej liczby praktycznych realizacji wielu po-
stulowanych projektów. Samo wzajemne informowanie  się 
o tym, nad czym pracują  badacze w poszczególnych ośrodkach 
akademickich w zakresie komputeryzacji, digitalizacji oraz 
perspektyw rozwoju bibliotek cyfrowych  w sieciach zamknię-
tych i on-line jest niewystarczające.  Te między innymi wnio-
ski wypływały z wystąpienia  przewodniczącego  AHC-PL 
prof.  J. Wisłockiego, który w swym referacie  wymienił najważ-
niejsze efekty  dotychczasowych prac, zwłaszcza nad wydawa-
niem elektronicznych edycji źródeł historycznych. Do nich nie-
wątpliwie  należy zaliczyć słynne już wydawnictwo źródłowe: 
Teki  Dworzaczka  (CD ROM, wyd. J. Wisłocki, A. Bieniaszew-
ski, R. T. Prinke), czyli edycję niezwykle bogatej (dzieje szlach-
ty wielkopolskiej) spuścizny źródłowej, przygotowanej w ręko-
pisie przez słynnego polskiego historyka — prof.  Włodzimie-
rza Dworzaczka. Inne osiągnięcia,  częściowo wspierane, nie 
bez trudności, przez Komitet Badań Naukowych, to Diariusze 
sejmowe z lat 1764 i 1793 (wyd. J. Wisłocki, P. Bering, R. T. 
Prinke i H. Olszewski). Nie doczekały się jeszcze opracowania 
Tabele  cła sundzkiego,  których wydaniem zajmują  się E. Mierz-
wa, K. Narojczyk i A. Rusowicz4. W planach CETH są  diariu-
sze sejmikowe, diariusz Sejmu Wielkiego oraz opracowanie 
elektroniczne materiałów po prof.  Łempickim, dotyczących 
szlachty mazowieckiej. Ośrodek przygotowuje się ponadto do 
wielkiego programu digitalizacji źródeł średniowiecznych i no-
wożytnych w ramach grantu KBN, z czym wiążą  się różnorodne 
problemy techniczne, między innymi z „ułomnością"  programu 
OCR. Na poważne bariery organizacyjne, słusznym zdaniem 
referenta,  natrafiają  badacze, chcący  uzyskać dostęp do opra-
cowanych już w kraju elektronicznie baz danych. 

Spośród licznych (12) wygłoszonych podczas sympozjum 
referatów  szczególne zainteresowanie wywołało wystąpienie 
dr. Marka J. Minakowskiego z Krakowa. Ten młody logik, nie 
pracujący  w żadnej instytucji naukowej, ale jednocześnie znany 
entuzjasta genealogii (zob. hasła w PSB), przedstawił owoc 
swoich ponad rocznych (tylko!) prac nad elektroniczą  (XML) 
wersją  Herbarza  polskiego  Adama Bonieckiego. W wersji tej 

1 Niestety dotychczas opublikowano drukiem zaledwie 8 zbiorów mate-
riałów z tych kongresów. 
2 Metody  komputerowe  w badaniach  i nauczaniu historii. Materiały  I  Sym-
pozjum Polskiego  Oddziału  Association for  History  and  Computing  i Ko-
misji Metod  Komputerowych  Polskiego  Towarzystwa  Historycznego,  Poz-
nań, 25-26 listopada  1994, Toruń 1995. 
3 Zob. głównie: R. Prinke, Fontes  ex machina. Komputerowa  analiza źró-

deł  historycznych,  Poznań 2000 (tam też pozostałe, cenne prace tego hi-
storyka, genealoga i filologa  angielskiego). 
4 Oprócz wymienionych edycji elektronicznych ukazało się również 
słynne dzieło Mikołaja Kopernika: Nicolaus  Copernicus.  De revolutioni-
bus. Autograf,  wyd. R. Rybicki, J. Kołodziejczyk, A. Z. Kozłowska, Kra-
ków 1996. 
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nie chodziło o proste zeskanowanie zawartości wspomniane-
go herbarza, lecz o jej „wzbogacenie" o możliwość indeksa-
cji, a zwłaszcza budowania związków  genealogicznych pomię-
dzy osobami występującymi  na kartach herbarza. Autor, bę-
dący  zresztą  znakomitym informatykiem,  przedstawił ofertę 
sprzedaży pierwszej wersji (cz. I: Wiadomości  historyczno-gene-
alogiczne o rodach  szlacheckich)  swego programu5, który nie-
wątpliwie  spotka się z ogromnym zainteresowaniem badaczy 
genealogii rodów polskich. Przykład ten dowodzi, iż postulat 
udostępniania elektronicznych wersji dawnych edycji źródło-
wych może znaleźć rozwiązanie  wcale nie poprzez wielkie 
granty KBN, lecz w ramach inicjatyw komercyjnych. 

Drugim referatem,  na który szczególnie warto jeszcze zwró-
cić uwagę, jest wystąpienie  dr Krzysztofa  Narojczyka (UW-M 
Olsztyn), zatytułowane, Cytowanie  źródeł  i publikacji  elektro-
nicznych — implikacje  metodologiczne.  Autor dostrzegł prak-
tyczną  ignorancję środowisk naukowych w zakresie sposobów 
poświadczania korzystania z materiałów elektronicznych, czy 
to przedstawionych na dyskach CD ROM, w sieciach zamknię-
tych (intranet) czy też otwartych (internet). Zagadnienie to, 
w przeciwieństwie do Polski, jest szczególnie dyskutowane 
w USA, a trzeba zwrócić uwagę, iż coraz częstsze wykorzysty-
wanie w badaniach naukowych materiałów wydanych w sposób 
elektroniczny będzie wspomniany problem ich cytowania po-
ważnie komplikować. Co prawda obowiązuje  formalnie  nor-
ma ISO 692 (z 1997 r.), ale nie jest praktycznie respektowana. 
K. Narojczyk zwrócił uwagę na poważne dylematy związane 
z korzystaniem z tych wersji źródłowych, jak na przykład prob-
lem znikających  z sieci stron (wcześniej zacytowanych), co zmu-
sza do podania daty uzyskania dostępu, dalej możliwość inge-
rencji hakerów. Dyskusję wywołuje też pytanie, jaką  wersję na-
leżałoby cytować w wypadku istnienia zarówno wersji tradycyj-
nej, książkowej,  jak i elektronicznej. Amerykanie np. zalecają 
cytowanie obydwu wersji, co jednak wydłuża cały zapis. Zda-
niem referenta,  powinno się cytować w tym wypadku wersję 
książkową.  Inne dylematy to zagadnienie kwalifikacji  i prefe-
rencji funkcjonujących  w sieci serwerów, datowania publikacji 
czy też efektów  kwerend poprzez wyszukiwarki stron WWW. 

Podczas sesji AHC-PL przedstawiono w formie  referatów 
i prezentacji jeszcze inne inicjatywy, spośród których należało-
by wymienić koncepcję budowy Wielkopolskiej Biblioteki Cyf-
rowej (dr. inż. Jan A. Nikisch), która jest jeszcze jednak bar-
dziej postulatem niż rzeczywistością,  program do nauki paleo-
grafii  (Scriptura  antiqua modo  moderno)  poprzez internet 
(dr hab. T. Panfil)  czy też program do wspomagania badań hu-
manistycznych FISZKA (prof.  dr hab. A. Wałkówski, dr B. Tro-
pak). 

Referaty  wygłoszone podczas omawianego sympozjum by-
ły mimo wszystko odbiciem wzrastającego  zainteresowania hi-
storyków zastosowaniem komputerów na różnych etapach pra-
cy badawczej. Zarówno więc w pracach heurystycznych, kry-
tycznych i w końcu przy opracowywaniu różnych zagadnień co-
raz częściej zwłaszcza młodsi miłośnicy Clio pragną  usprawnić, 

5 Zob. www.przodkowie.com;office@przodkowie.com 
6 Multimedia  w edukacji  historycznej i społecznej,  pod red. J. Rulki 
i B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002. 
7 Historia  i komputery.  Metody  komputerowe  w badaniach  i nauczaniu 
historii, pod red. B. Ryszewskiego, Toruń 1997. 

1 Dziękuję Fundacji Lanckorońskich, dzięki pomocy której miałam 
możliwość uczestniczenia w omawianej konferencji. 
2 M.in. Culto  dei  santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale,a  cura 

przyspieszyć, a także poszerzyć płaszczyzny badawcze swoich 
prac. 

Do organizatorów sympozjum, poza podziękowaniami za 
jego przygotowanie, należałoby mieć jedynie życzenie spraw-
niejszego informowania  środowiska o zamiarze zorganizowa-
nia konferencji,  co może wpłynąć  na poszerzenie kręgu refe-
rentów i objęcie nim również dydaktyków historii, którzy po-
dejmują,  jak można dostrzec, własne inicjatywy6. Do szybkiego 
rozwiązania  pozostaje również kwestia druku referatów  z sym-
pozjów, gdyż są  już w tym zakresie poważne opóźnienia7. 

Wiesław  Sieradzan 
Toruń 

„Notai, miracoli e culto dei santi" (Rzym, 5-7 XII 
2002) 

W dniach 5-7 XII 2002 r. odbyła się w Rzymie kolejna już 
konferencja  dotycząca  kultu świętych w średniowieczu, zorga-
nizowana przy współudziale Associacione Italiana per lo Stu-
dio della Santità, dei Culti et dell'Agiografia  (AISSCA) pod 
merytorycznym kierunkiem wybitnej włoskiej badaczki dzie-
jów kultu świętych w średniowieczu, prof.  Sofii  Boesch Gajano 
z uniwersytetu Roma Tre1. Owocem poprzednich konferen-
cji jest kilka opublikowanych już, ważnych zbiorów artykułów, 
często poruszających  także sprawy źródłoznawcze2. Przedmio-
tem omawianej konferencji,  której organizatorami byli także 
Istituto Storico per il Medioevo i Consiglio Nazionale del No-
tariato, były stosowane przez Kościół w średniowieczu proce-
dury weryfikacji  cudów świętych, przede wszystkim przesłucha-
nia świadków, protokołowane przez notariuszy i składane pod-
czas procesów kanonizacyjnych, oraz różnorodne problemy źród-
łoznawcze, powstające  przy analizie tego typu źródeł czy też 
przekazów hagiograficznych,  zredagowanych na podstawie ze-
znań notariuszy. 

Cztery referaty  wprowadzające  zakreśliły problematykę 
konferencji.  Sofia  Boesch Gajano omówiła różne sposoby we-
ryfikowania  świętości kandydata na ołtarze, stosowane od 
wczesnego średniowiecza aż do wytworzenia się pełnej proce-
dury kanonizacyjnej w XIII w.: poprzez świadectwo ludu, 
obecnego podczas cudownego zdarzenia, zdziałanego za przy-
czyną  świętego (często u Grzegorza z Tours), poprzez udoku-
mentowaną  relację z translacji ciała świętego, podczas której 
święty za pomocą  cudownych znaków potwierdzał wolę przenie-
sienia swych doczesnych szczątków  na nowe miejsce spoczyn-
ku, oraz zeznania świadków (kanonizacja św. Ulryka w końcu 
X w.). Attilio Bartoli Langeli (Uniwersytet w Padwie) omówił 
pozycję społeczną  i rolę notariusza w miastach włoskich od 
XII w. Carlo Carosi, przedstawiciel środowiska notariuszy wło-
skich, zwrócił uwagę na problemy, wynikające  z wzajemnego 
przenikania się procedury prawniczej, urzędowej i delikatnej 

di S. Boesch Gajano, L. Sebastiani, Roma 1984; Luoghi sacri e spazi del-
la santità,  a cura di S. Boesch Gajano, L. Scaraffia,  Torino 1990; Santi-
tà, culti,  agiografia.  Temi  e prospettive.  Atti del  I  Cenvegno  di  studio  dell' 
Associaione Italiana  per lo studio  della  santità, dei  culti  et dell'agiografia, 
Roma 24-26 ottobre  1996, a cura di S. Boesch Gajano, Roma 1997; Mi-
racoli.  Dai segni alla  storia, a cura di S. Boesch Gajano, M. Modica, Ro-
ma 2000; Santi  e culti  del  Lazio. Istituzioni,  società, devozioni,  a cura di 
S. Boesch Gajano, E. Petrucci, Roma 2000; Europa Sacra.  Raccolte 
agiografiche  e identità  politiche in Europa fra  Medioevo  ed  Età moderna, 
a cura di S. Boesch Gajano, R. Michetti, Roma 2002. 
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