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już 26 tomów z serii „English Episcopal Acta" zawiera ponad 
połowę zaplanowanego materiału. Znakomitą  ilustracją  prze-
biegu prac była relacja referenta  z prowadzonej przez niego 
kwerendy w archiwach francuskich. 

Przyjęta w poprzednim roku zasada, by jeden dzień obrad 
poświęcić konkretnej kategorii źródeł, została z powodzeniem 
zrealizowana i będzie kontynuowana. W 2004 r. tematem wio-
dącym  mają  być listy. Dwudniowe obrady wywołały duże zain-
teresowanie: obszerna sala była pełna od otwarcia aż po zamk-
nięcie obrad, a każdemu referatowi  towarzyszyła ożywiona dys-
kusja. Kwestią  powracającą  szczególnie często były znów edyc-
je elektroniczne. Mimo, że zyskują  one coraz szersze uznanie, część 
środowiska naukowego wciąż  podchodzi do nich z rezerwą. 

Organizatorzy przewidują  wspólną  publikację materia-
łów z tej oraz następnej konferencji  (Toruń 2004). Streszczenia 
większości referatów  są  już teraz dostępne na stronie interne-
towej Grupy dyskusyjnej, www.fu-berlin.de/fmi/dpg-edition. 

Marek  Słoń 
Warszawa 

„Inschriften  und europäische Schatzkunst": X. In-
ternationale Fachtagung für  mittelalterliche und 
neuzeitliche Epigraphik (Halberstadt 20-23 V 2004) 

Dziesiąta,  jubileuszowa konferencja  poświęcona epigrafi-
ce i gromadząca  współpracowników przedsięwzięcia niemiec-
kich i austriackiej akademii nauk: „Die Deutschen Inschriften 
des Mittelalters und der frühen  Neuzeit" oraz zaproszonych 
gości z Niemiec i innych krajów, obrała za temat inskrypcje 
skarbów. Obradowała pod honorowym patronatem ministra 
kultury kraju Sachsen-Anhalt. Jej organizatorem była tym ra-
zem Saska Akademia Nauk z siedzibą  w Lipsku, a właściwie jej 
komisja epigrafiki  w Halle. Otwarcie konferencji  powiąza-
no ze zwiedzaniem skarbu katedry w Halberstadt. Posiedzenie 
21 maja rozpoczął  referat  Alaina Dierkensa z Brukseli o zło-
tnictwie w obszarze Nadrenii Mozeli i Mozy w XI-XIII w. Va-
leri Silogova z Tibilisi mówił o inskrypcjach na starogruziń-
skich ikonach oraz technice ich wykonywania. Referat  Ulrike 
Koenen z Düsseldorfu  tyczył się z kolei inskrypcji na oprawach 
i elementach relikwiarzy, użytych wtórnie i głównie bizantyj-
skiego pochodzenia. Michael Budde z Kolonii poświęcił uwagę 
rozumieniu Eucharystii i fundacji  na podstawie inskrypcji ze 
średniowiecznych ołtarzy podróżnych. 

Referat  ten można było traktować jako rodzaj wprowa-
dzenia do wystąpienia  Roberta Favreau z Poitiers, który przed-
stawił dzieje sakramentu Eucharystii w oparciu o inskrypcje. 
Martina Junghans z Kolonii mówiła o relikwiarzach w kształcie 
części ciała, ich typologii oraz ich inskrypcjach. Nie doszedł do 
skutku zapowiedziany referat  Isabel Velazquez z Madrytu 
o inskrypcjach na wyrobach złotniczych czasów wizygockich. 
Pierwszy dzień obrad zakończyło wystąpienie  Johanny Flem-
ming z Jeny o inskrypcjach średniowiecznego kobierca 
z Kwedlinburga. Ten jedyny w swoim rodzaju w Niemczech 
obiekt zachował się w kilku fragmentach.  Skłaniają  one bada-
czy do poszukiwania intencji i przesłania fundacji.  Wieczorem 
uczestników przyjął  nadburmistrz Halberstadt kieliszkiem 
szampana. 

Posiedzenie 22 maja rozpoczął  Sebastian Scholz z Mogun-
cji próbą  datacji i historycznego przyporządkowania  korony Rze-
szy na podstawie jej inskrypcji. Przedmiotem analizy stały się 
zwłaszcza elementy uncjalne pozwalające  datować obiekt na 
czasy Konrada III. Wystąpienie  wywołało żywą  dyskusję. Refe-
rat Jarosława Wenty z Torunia został poświęcony inskrypcjom 
skarbca katedry na Wawelu potraktowanych z perspektywy zbio-
ru pamiątek  narodowych, którym stał się skarbiec w XIX stule-
ciu. Rainer Kahsnitz z Berlina zajął  się Imago  i Titulus  w przed-
stawieniu Sądu  Ostatecznego na tryptyku z Cloisters w Nowym 
Yorku mozelskiego pochodzenia. Hiltrud Westermann-Anger-
hausen z Kolonii przedstawiła z kolei na szerokim tle porów-
nawczym inskrypcje na kadzielnicach o kształtach architekto-
nicznych. Peter Stotz z Zurychu zaprezentował obserwacje od-
nośnie inskrypcji metrycznych na dziełach kwalifikowanych  ja-
ko Schatzkunst,  ich formy  i tradycji. Z wystąpieniem  tym zna-
komicie współgrało następne, wygłoszone przez Clemensa Ba-
yera z Bonn o etymologii imion na inskrypcjach z dzieł złotni-
czych. Sesję zakończył referat  Evelyn Wetter z Berlina o in-
skrypcjach z okresu reformacji  na wcześniejszych kielichach 
z kościołów parafialnych  siedmiogrodzkich Sasów. W niedzielę 
23 maja odbyło się oprowadzanie po inskrypcjach Halberstadt. 

Należy podkreślić, że grono polskich uczestników „Fach-
tagung" regularnie się powiększa. Tym razem były reprezento-
wane Gdańsk, Kraków, Toruń. Z niecierpliwością  będziemy 
oczekiwać publikacji tomu materiałów z sesji. Jego druk zapo-
wiedziała Saska Akademia Nauk. Organizację następnej kon-
ferencji  powierzono Akademii Nauk w Getyndze. Należy mieć 
nadzieję na udział w niej jeszcze większej grupy polskich epi-
grafików. 

Jarosław  Wenta 
Toruń 

„Kancelaria królewska. Między władzą a społeczeń-
stwem". Spotkanie drugie (Kraków, 14IV 2004) 

14 IV 2004 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie odbyła się konferencja  pt. „Kancelaria 
królewska. Między władzą  a społeczeństwem", zorganizowana 
przez Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Archiwistyki Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Było to już drugie spotka-
nie poświęcone nowożytnej kancelarii królewskiej. Pierwsze 
odbyło się w 2002 r. w Toruniu. Ukazała się również publikacja 
zawierająca  materiały z toruńskiej konferencji  zredagowana 
przez Wojciech Krawczuka i Waldemara Chorążyczewskiego1. 

Słowo wstępne wygłosił prof.  Andrzej Tomczak (UMK), 
wyrażając  zadowolenie, iż badania nad kancelarią  przybierają 
wszechstronny charakter. Prof.  Bożena Wyrozumska (UJ) w li-
ście skierowanym do uczestników wskazała na wagę badań dy-
plomatycznych. 

Waldemar Chorążyczewski  (UMK) swym wystąpieniem 
Problemy odtworzenia  organizacji  kancelarii  Zygmunta  Stare-
go wprowadził uczestników w rozważania nad problematyką 
kancelaryjną  epoki nowożytnej. Referent  wskazywał na trud-
ności w badaniu Metryki Koronnej z początków  XVI w., związa-
ne z nieregularnością  wpisów oraz niepełnością  inwentarzy. 
Wskazał także, iż Metryka może być podstawą  do rekonstruk-

1 Polska  kancelaria  królewska  czasów nowozytnych. Między  władzą  a spo- ku.  Pod redakcją  W. Chorążyczewskiego  i W. Krawczuka, Toruń 2003, 
łeczeństwem.  Materiały  konferencji  naukowej.  Toruń  18 kwietnia  2002 ro- ss. 112. 
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cji składu osobowego kancelarii. Sylwetkę podkanclerzego Pio-
tra Tomickiego przedstawiła Anna Odrzywolska-Kidawa (AP 
Częstochowa). Referentka  scharakteryzowała pokrótce prace 
pieczętarza oraz jego wpływ na organizację kancelarii królew-
skiej. Jest to jeden z możliwych sposobów badania kancelarii. 
Według A. Odrzywolskiej można zaobserwować przejmowa-
nie zespołów przez kolejnych zwierzchników kancelarii. W dys-
kusji pojawiła się kwestia, czy Tomicki świadomie reformował 
kancelarię, czy też zmiany wynikały raczej z jego osobowości. 

Beata Kaczmarczyk (UWr.) poświęciła swoje wystąpienie 
roli języka polskiego w kancelarii królewskiej. Polskie wpisy 
w Metryce pierwszej połowy XVI wieku stanowią  około 1% 
wszystkich. Prelegentka przeanalizowała też serię Ksiąg  Posel-
skich. Referat  językoznawcy wywołał ożywioną  dyskusję. Za-
stanawiano się nad siłą  łaciny, która dominowała w kancelarii 
do XVII wieku. Postulowano także przebadanie roli kancelarii 
w tworzeniu normy językowej i ortograficznej.  Przeanalizowa-
ny przez referentkę  jedynie fragment  bardzo bogatego mate-
riału źródłowego uwidocznił potrzeby badawcze, którymi po-
winni zainteresować się językoznawcy wspólnie z historykami. 

Rafał  Jaworski (UW) zarysował problem wpisów w ewan-
geliarzach ruskich. Referat  dotyczył praktyki wpisywania doku-
mentów dotyczących  nadań dla instytucji kościelnych na kar-
tach ksiąg  liturgicznych. Zapisując  dokument w księdze litur-
gicznej wierzono, że będzie on przez to dodatkowo uwiarygod-
niony i przestrzegany. 

Istotną  kwestią  związaną  dostępnością  Metryki Koronnej 
w Polskiej Bibliotece Internetowej zajął  się dyrektor Archi-
wum Głównego Akt Dawnych Hubert Wajs. W badaniu kance-
larii nowożytnej jest to duże ułatwienie, jednak sporządzenie 
elektronicznej wersji dokumentów nastręcza wiele trudności fi-
nansowych jak i technicznych. Konieczne bowiem jest zastoso-
wanie specjalnego skanera do skanowania z mikrofilmów.  Ca-
łość dokumentacji jest opracowywana w elektronicznym syste-
mie EAD (Encoded  Archival Description), który trzeba dosto-
sować do polskich realiów. Sporego problemu nastręczaja tak-
że wszelkiego rodzaju grafika,  zajmująca  dużo miejsca na dys-
kach. Mimo tych niedogodności, na wrzesień 2004 r. zapowia-
dane jest ukazanie się elektronicznej wersji inwentarza Me-
tryki z 1975 r., autorstwa Ireny Sułkowskiej-Kurasiowej i Marii 
Woźniakowej. 

Michał Kulecki (AGAD) przedstawił stan pracy nad spo-
rządzaniem  indeksów do piątej  części Matricularium  Regni Po-
loniae Summaria,  obejmującej  czasy Zygmunta Augusta. Re-
ferent  mówił, że trud podjęty przez pracowników Archiwum 
Głównego Akt Dawnych przed dziesięciu laty dobiega końca. 

Petro Kulakowskij z Akademii Ostrogskiej na Ukrainie 
przedstawił referat  na temat Metryki ruskiej i obecności doku-
mentacji ukraińskiej w kancelarii królewskiej. Postulował także 
przebadanie formularza  koronnego, by móc badać ewolucję 
dokumentu koronno-ruskiego. 

Wykorzystanie rachunków jako źródła do badań nad kan-
celarią  i jej personelem sugerował Janusz Łosowski (UMCS). 
Analizując  je można odtworzyć taksy kancelaryjne. W swym 
wystąpieniu  referent  poruszył również kwestię aktualną  jak naj-
bardziej i dziś — korupcji urzędników. Jest trudna do udowod-
nienia, bowiem urzędnicy przyjmowali różnego rodzaju poda-
runki jako dodatki do wynagrodzenia. 

Krzysztof  Syta (UMK) zwracał uwagę na archiwalia związa-
ne z kancelarią  rozproszone po różnych prywatnych archiwach. 
Bardzo często zdarzał się proceder, iż kanclerze traktowali ak-
ta jako swoją  własność i po ustąpieniu  z urzędu zabierali je ze 
sobą.  Prelegent wskazywał, że trudne do ustalenia są  początki 

serii ksiąg,  gdyż nie trafiały  najczęściej do archiwów państwo-
wych. 

Kancelarię epoki Augusta II Mocnego zaprezentował 
w swym wystąpieniu  Henryk Palkij (UJ). Ten okres ma swoją 
szczególną  specyfikę.  Obserwujemy bowiem wówczas zetknię-
cie kancelarii saskiej, koronnej i litewskiej. Referent  przedsta-
wił postać sekretarza Antoniego Dembowskiego, który był po-
średnikiem między królem a kancelarią.  Jako królewski sek-
retarz uzyskiwał podpisy króla pod dokumentami, sporządzał 
koncepty i tłumaczenia. Miał dostęp do wszystkich ministrów 
oraz odgrywał istotną  rolę w przekazywaniu informacji. 

Agnieszka Kuś (UW) wprowadziła słuchaczy w świat Rze-
czypospolitej babińskiej. Prelegentka pokazała, że można od-
tworzyć strukturę kancelarii państwa babińskiego, która naśla-
dowała kancelarię królewską.  Z Babinem związani  byli liczni 
urzędnicy koronni, m.in. Jan Zamoyski. Nie zachowały się nie-
stety żadne wytwory tej kancelarii, ani tłoki pieczętne. 

Marek Janicki (UW) przedstawił referat  dotyczący  listu 
Iwana Groźnego do Zygmunta Augusta. List ten pochodzący 
z 1562 r. został przetłumaczony na język polski i wykorzysta-
ny na sejmie warszawskim w 1563 r. do agitacji przeciw caro-
wi. Uwydatnia się tu rola dokumentu jako środka komunikacji 
także w sferze  polityki. 

Kwestię związaną  z obyczajami objęcia urzędu kancler-
skiego zreferował  Marcin Hlebionek (Akademia Świętokrzy-
ska). Kanclerz w momencie przyjęcia tłoka wygłaszał mowę, 
czyli dziękował królowi za pieczęć. Analizując  te podziękowania 
oraz posiłkując  się innymi źródłami można zrekonstruować no-
wożytne ceremoniały. W dyskusji Zenon Piech zaproponował 
stworzenie na tej podstawie wizerunku idealnego kanclerza. 

Konferencję  zamknął  referat  Wojciecha Krawczuka (UJ) 
Długie  trwanie kancelarii  koronnej.  Referent  odwołując  się do 
prac Fernanda Braudela wskazywał na potrzebę prowadzenia 
skrupulatnych badań statystycznych, które posłużą  do opraco-
wania całościowej syntezy dziejów kancelarii królewskiej 
w procesie „długiego trwania". 

Rekapitulując  należy stwierdzić, że kancelaria królewska 
epoki nowożytnej zyskuje sobie coraz szersze grono badaczy. 
Podejmowana tematyka charakteryzowała się dużą  różnorod-
nością.  Cieszyła szczególnie obecność językoznawcy pośród hi-
storyków oraz gości zza granicy. Uwidacznia się interdyscypli-
narny charakter badań nad kancelarią.  Uczestnicy wielokrotnie 
wskazywali, że tylko ścisła współpraca językoznawców i prawni-
ków z historykami da pełny obraz tego urzędu. Postulowano 
podjęcie badań nad kancelariami poszczególnych pieczętarzy 
oraz postrzeganie kancelarii jako urzędu, przy pomocy którego 
król rządzi  państwem. Zebrani nadal widzą  potrzebę organizo-
wania podobnych spotkań. Planuje się, by następną  konferen-
cję zwołać w Archiwum Głównym Aktów Dawnych — w miej-
scu, gdzie przechowywane są  akta kancelarii królewskiej. 

Krakowska konferencja  „u stóp Wawelu" zaowocuje rów-
nież materiałami, które organizatorzy planują  wydać w nieda-
lekiej przyszłości. 

Rafał  Górny 
Kraków 

II Krakowskie kolokwium heraldyczne „Pieczęcie 
herbowe, herby na pieczęciach" (25-26 XI2004) 

W dniach 25-26 XI 2004 r. w Krakowie odbyło się II Kra-
kowskie Kolokwium Heraldyczne pt. „Pieczęcie herbowe, her-


