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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-
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by na pieczęciach", zorganizowane przez Krakowski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz Zakład Nauk Po-
mocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Tematycznie nawiązywało  ono do sesji 
poświęconej sfragistyce,  która miała miejsce w grudniu 2003 r. 
w Toruniu1. II Krakowskie Kolokwium jest też kolejnym z cyk-
lu ogólnopolskich sympozjów poświęconych heraldyce; pier-
wsze odbyło się w 1999 r. w Krakowie i było poświęcone 
współczesnej polskiej heraldyce samorządowej2. 

W ramach II Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego 
przedstawiono 14 referatów  oraz jeden komunikat. Referen-
ci reprezentowali dziewięć ośrodków naukowych: Gdańsk, Lu-
blin, Łódź, Piotrków Trybunalski, Poznań, Toruń, Wrocław, 
Zieloną  Górę oraz Kraków. Nie mógł, niestety, z powodu ów-
czesnej sytuacji politycznej na Ukrainie, przybyć na konfe-
rencję referent  z Kijowa, dr Witalij Perkun. Na wniosek prof. 
dr hab. Bożeny Wyrozumskiej (Kraków) uczestnicy kolokwium 
wystosowali do dra Perkuna list ze słowami poparcia dla jego 
decyzji o nie opuszczeniu Ukrainy w obecnym jej położeniu. 

Kolokwium otworzyło krótkie przemówienie Prezesa Od-
działu Krakowskiego PTHer., dra Wojciecha Drelicharza. Na-
stępnie uczestników przywitali: Prodziekan Wydziału Histo-
rycznego UJ prof.  dr hab. Andrzej Banach oraz Dyrektor In-
stytutu Historii UJ prof.  dr hab. Piotr Franaszek, otwierając 
równocześnie kolokwium. 

Referaty  dotyczyły heraldyki i sfragistyki  historycznej, 
w większości średniowiecznej. Niektóre poświęcone były jed-
nak zagadnieniom heraldyczno-sfragistycznym  XVI-XVIII w. 
Odczyty zostały pogrupowane w bloki tematyczne i poruszały 
kolejno problematykę sfragistyki  królewskiej, kościelnej — bi-
skupiej i zakonnej, pieczęci miejskich oraz rycerstwa, każdora-
zowo poddając  analizie kwestie związane  z obecnością  herbów 
na pieczęciach danego typu. Blisko połowa referatów  poświę-
cona była sfragistyce  ziem zachodnich naszego państwa w jego 
dzisiejszych granicach. Pozostałe referaty  prezentowały ustale-
nia przede wszystkim odnośnie sfragistyki  Polski centralnej 
oraz królewskiej. Żaden z referatów  nie dotyczył, niestety, pie-
częci dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej. 

Obrady w pierwszym dniu konferencji  podzielone zostały 
na sesję przed- i popołudniową.  Drugi dzień kolokwium wy-
pełniał jeden blok referatów,  trwający  do wczesnego popo-
łudnia. Podczas sympozjum obradom przewodniczyli kolejno: 
prof.  Bożena Wyrozumska (Kraków), prof.  Stefan  K. Kuczyń-
ski (Warszawa), prof.  Jan Pakulski (Toruń), prof.  Krzysztof 
Ożóg (Kraków) i prof.  Wojciech Strzyżewski (Zielona Góra). 
Każdy dzień obrad kończyła dyskusja. 

Kolokwium rozpoczął  referat  programowy dra hab. Zeno-
na Piecha (Kraków) Pieczęć herbowa w systemach sfragistycz-
nych dawnej  Rzeczypospolitej.  Referent  zwrócił uwagę na szcze-
gólne znaczenie pieczęci herbowych w dawnych systemach 
sfragistycznych,  był to bowiem jedyny typ pieczęci, którym po-
sługiwali się przedstawiciele wszystkich grup użytkowników 
pieczęci, reprezentujący  różne stany społeczne. Referent  zau-
ważył, że znaczenie pieczęci herbowych wzrastało z upływem 
czasu, aby w epoce nowożytnej zdominować wszystkie systemy 
sfragistyczne.  Podkreślił też zróżnicowanie pieczęci herbowych 
i zaproponował ich wstępną  typologię. Referent  wskazał na ko-
nieczność objęcia badaniami elementów towarzyszących  her-
bom: insygniów, orderów, panopliów itp. 

Kolejny referat  wygłosił dr Marcin Hlebionek (Piotrków 
Trybunalski). Odczyt poświęcony był systemowi sfragistycz-
nemu królów polskich. Referent  poruszył kwestię elementów, 
które mogą  taki system tworzyć, oraz problem relacji między 
poszczególnymi składnikami systemu. Zaproponował, jako na-
rzędzie dla potrzeb badań sfragistycznych,  spojrzenie na pie-
częć jako na system złożony z podsystemów. Jednym z nich 
byłby podsystem heraldyczny. W jego ramach referent  wyróż-
nił podsystemy herbów: państwowych, dynastycznych, królów 
polskich, innych państw oraz ziemskich. Zaznaczył, że jeden 
herb może stanowić element kilku podsystemów jednocześnie. 

Dr Piotr Pokora (Poznań) przedstawił referat  dotyczący 
znanych ze źródeł sfragistycznych  późnośredniowiecznych her-
bów biskupich w Polsce. Dokonał w nim próby klasyfikacji 
omawianych pieczęci episkopatu z okresu od końca XIV do 
początku  XVI w. Stwierdził wstępnie, że wśród pieczęci z her-
bami dominują  dwa typy: pieczęć popiersiowo-herbowa oraz 
pieczęć herbowa. Zauważył systematyczny wzrost w ciągu 
XV w. liczby przedstawień herbowych, zaznaczając,  że w osta-
tnim ćwierćwieczu tego stulecia wychodzą  z użycia przedsta-
wienia popiersiowo-herbowe, wyparte przez wyobrażenia her-
bowe. Przedstawił też propozycję systematyzacji różnego ro-
dzaju herbów, występujących  na pieczęciach biskupów pol-
skich, wyróżniając  herby: dynastyczne, ziemskie, kapituł i die-
cezji oraz — najliczniej reprezentowane — herby rodowe. Przy 
wykorzystaniu przykładów (multimedialna prezentacja foto-
grafii)  omówił poszczególne grupy przedstawień napieczętnych 
z wymienionymi herbami. Zauważył, że zbadanie heraldyki bi-
skupiej przyniesie znajomość nowych herbów lub nieznanych 
odmian herbów oraz poszerzy wiedzę na temat insygniów bi-
skupich, słabo rozpoznanych w literaturze polskiej. Referat 
wywołał ożywioną  dyskusję. 

Kolejnym referującym  był dr Wojciech Drelicharz (Kra-
ków), który przedstawił odczyt na temat inspiracji historiogra-
ficznych  pieczęci królewskiej Przemysła II. Referat  przyniósł 
bardzo interesującą  reinterpretację legendy i wyobrażenia na-
pieczętnego, przy wykorzystaniu źródeł historiograficznych,  li-
terackich i epigraficznych.  Referent  wskazał konkretne zabytki 
piśmiennictwa, które mogły być podstawą  koncepcji zarówno 
formy  rewersu, jak i oryginalnych szczegółów ikonografii  awer-
su pieczęci. W dyskusji wielokrotnie powracano do tego wy-
stąpienia. 

Sesję przedpołudniową  zamknął  referat  dr. Marka Adam-
czewskiego (Łódź), omawiający  poszczególne kierunki oraz 
etapy heraldyzacji znaku miejskiego w centralnej Polsce. Refe-
rent poddał analizie terminologię na określenie znaku miej-
skiego, występującą  w źródłach pisanych (przede wszystkim 
w dokumentach lokacyjnych, legendach pieczęci, wierszach na 
herby miejskie), porównując  różne występujące  w nich terminy 
z towarzyszącymi  im przedstawieniami ikonograficznymi. 
Wskazał na niejednolitość terminologii nadań pieczęci i her-
bów miejskich oraz przedstawił złożoność relacji między uka-
zanymi w dokumentach wyobrażeniami ikonograficznymi 
a niekonsekwentnie odpowiadającymi  poszczególnym typom 
tych wizerunków terminami źródłowymi. Referent  wykazał 
przy tym, że obecność tarczy nie jest kryterium stopnia przeo-
brażenia przedstawienia napieczętnego w herb. 

Blok referatów  popołudniowych rozpoczęła dr Ewa Syska 
(Poznań), omawiając  średniowieczne pieczęcie i herby miast 
Nowej Marchii. Referentka  zaprezentowała bogaty materiał 

1 Zob. sprawozdanie J. Grabowski, Stan  i perspektywy  badań  nad  sfragi-  2 Zob. opublikowane materiały I Krakowskiego Kolokwium Heraldycz-
styką  ziem dawnej  Rzeczypospolitej  (Toruń  4-5 XII  2003), St. Źródł., 41, nego: Współczesna  heraldyka  samorządowa  i jej problemy,  pod red. 
2003, s. 192-193. W. Drelicharza i Z. Piecha, Kraków 2000. 
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źródłowy — efekt  kwerend przeprowadzonych w archiwaliach 
miejskich oraz poszukiwań w spuściźnie po Friedrichu A. Voss-
bergu, przynoszącej  informacje  na temat pieczęci niezachowa-
nych. Omówiała poszczególne z pieczęci oraz występujące  na 
nich herby, przedstawiając  fotografie  oraz rysunki pieczęci 
i herbów (prezentacja multimedialna). Analizowany przez re-
ferentkę  materiał sfragistyczny  w dotychczasowej literaturze 
był słabo rozpoznany. Znacznej jego części jeszcze nie publi-
kowano. 

Wystąpienie  kolejnego z referentów,  prof.  dr. hab. Woj-
ciecha Strzyżewskiego (Zielona Góra), dotyczyło problemu 
wczesnonowyżytnych pieczęci herbowych małych miast z ob-
szaru między pograniczem śląskim,  brandenburskim i wielko-
polskim. Referent  przedstawił zaobserwowane prawidłowości 
właściwe dla omawianej grupy pieczęci herbowych (dotyczące 
materiału, wielkości pieczęci, legend i wyobrażeń na pieczę-
ciach małych miast). Przedstawił również uwagi dotyczące  pro-
cesu heraldyzacji pieczęci małych ośrodków miejskich. 

Pierwszy dzień sympozjum zamknął  referat  dr. Henryka 
Seroki (Lublin), który przedstawił pieczęcie i herby miast pol-
skich w drugiej połowie XVIII stulecia. Referent  omówił zmia-
ny, jakie zachodziły w omawianym okresie w sfragistyce  miej-
skiej w porównaniu z okresem wcześniejszym, gdy funkcjonowa-
ły zasady ustalone w XIII i XIV w. W badaniach uwzględnione 
zostały zarówno pieczęcie miast lokowanych w drugiej połowie 
XVIII w., jak i pieczęcie wprowadzone do użytku przez ośrod-
ki, które wcześniej uzyskały prawa miejskie. Referent  zauwa-
żył, że w omawianym okresie, w związku  z reformami  ustroju 
miejskiego doby stanisławowskiej, wystąpiły  tendencje do ujed-
nolicenia systemu sfragistycznego  miast w Polsce. 

Drugi dzień obrad rozpoczął  blok referatów  poświęco-
nych sfragistyce  i heraldyce rycerskiej. Jako pierwszy wystąpił 
dr hab. Jan Wroniszewski (Toruń) z referatem  poruszającym 
problematykę herbów rodowych w polskiej sfragistyce  średnio-
wiecznej. Odczyt był próbą  syntezy zagadnienia herbów rodo-
wych występujących  na pieczęciach omawianego okresu. Refe-
rent wskazał, że pojawienie się w Polsce u schyłku XIII stulecia 
rycerskiej pieczęci herbowej oznacza przede wszystkim wpro-
wadzenie nowego wzoru ikonograficznego  pieczęci, które to 
zjawisko poprzedza wykształcenie się herbów rodowych. Prze-
analizował problem relacji między różnorodnymi typami iko-
nograficznymi,  charakterystycznymi dla rycerskiej sfragistyki 
przedherbowej, a wykształconymi następnie pieczęciami her-
bowymi. Uwzględnił kwestię występowania herbów rodów 
w sfragistyce  Piastów, na pieczęciach urzędników oraz w śred-
niowiecznej sfragistyce  miejskiej. 

Dr Marek Wójcik (Wrocław) przedstawił kwestię heral-
dyzacji rycerstwa śląskiego  w oparciu o źródła sfragistyczne. 
Referent  rozróżnił pieczęcie zawierające  „motywy hełmowe" 
(tj. klejnoty) oraz takie, na których występuje wyobrażenie he-
raldyczne (godło na tarczy). Zwrócił uwagę na rolę klejnotu 
w heraldyzacji znaku rycerskiego na Śląsku. 

Mgr Przemysław Stanko (Kraków) przedstawił referat  na 
temat pieczęci herbowych rycerstwa oświęcimskiego i zator-
skiego do połowy XVI stulecia. Autor podał informacje  doty-
czące  nowych, nieznanych dotychczas pieczęci pochodzących 

z archiwów polskich i czeskich oraz scharakteryzował specyfikę 
omawianej grupy sfragistycznej. 

Dr hab. Klemens Bruski (Gdańsk) omówił specyfikę  pie-
częci herbowych rycerstwa Pomorza Gdańskiego. Analizowana 
niewielka grupa pieczęci znana jest dziś przede wszystkim 
z dawniejszej literatury. 

Efekty  prac nad herbami występującymi  na pieczęciach 
cysterskich z ziem polskich zaprezentował dr Paweł Stróżyk 
(Poznań). Referent  przedstawił interesujące  tezy badawcze 
dotyczące  klasztornego systemu heraldycznego, na który — 
w przypadku cystersów — składają  się: herb opactwa, konwen-
tu, herb opacki (urzędowy), herb opata (rodowy), herby innych 
zakonników oraz herby miast należących  do danego klasztoru. 
Referent  omówił poszczególne typy pieczęci oraz umieszczane 
na nich herby, wzbudzając  żywą  dyskusję. 

Zagadnieniom sfragistyki  klasztornej poświęcone było 
również wystąpienie  mgr. Adama Żurka (Wrocław). Referent 
scharakteryzował pieczęcie i herby opatów wrocławskiego kla-
sztoru św. Wincentego na Ołbinie z XVI-XVIII w. Omówił po-
szczególne z tych pieczęci, odwołując  się również do innych 
źródeł heraldycznych — przede wszystkim herbów na nagrob-
kach. Wskazał stałe i jednostkowe elementy występujące  na 
pieczęciach przebadanej grupy. 

Sesję zamknął  komunikat dra Igora Kraszewskiego (Po-
znań), prezentujący  wybrane problemy badań nad herbem 
złożonym Ludwiki Marii Gonzagi, znanym m.in. z pieczęci kró-
lowej. Dokładna analiza elementów herbu pozwoliła na stwier-
dzenie, że herb ten wiąże  się z konkretnym wydarzeniem w ży-
ciu Ludwiki Marii — kiedy to wydana została za mąż  za króla 
polskiego. 

Na szczególną  uwagę zasługuje znaczne poszerzenie ma-
teriału źródłowego, który zaprezentowali referenci  w swych 
wystąpieniach  (zwłaszcza Piotr Pokora, Paweł Stróżyk, Ewa Sy-
ska, Marek Wójcik, Przemysław Stanko, Adam Żurek, oraz 
inni), co pozwala na wyznaczenie całkiem nowych perspektyw 
dla dalszych badań sfragistycznych.  W dyskusji wielokrotnie 
wskazywano na potrzebę wypracowania właściwej terminologii, 
którą  będzie można stosować w polskiej sfragistyce3,  a także 
pilną  kwestię opracowania klasyfikacji  pieczęci nie tylko her-
bowych, lecz również całego zasobu sfragistycznego.  Zwracano 
uwagę, że pomocne mogą  tu być bardziej zaawansowane bada-
nia zagraniczne. 

Podsumowania konferencji  dokonał prof.  dr hab. Stefan 
K. Kuczyński, wysoko oceniając  całość obrad. Zwrócił uwagę 
na widoczny rozwój badań heraldyczno-sfragistycznych  w wie-
lu ośrodkach w Polsce i wartościowe postulaty oraz ustalenia 
wniesione przez poszczególnych referentów.  Zaznaczył przy 
tym, że zabrakło odwołań do tła porównawczego, tj. sfragisty-
ki krajów sąsiednich  oraz do dyplomatyki, jak i całej praktyki 
kancelaryjnej, a także referatów  poruszających  problematykę 
sfragistyczno-heraldyczną  czasów nowożytnych oraz najnow-
szych, dotychczas mało zbadaną. 

Przewidywana jest publikacja materiałów kolokwium. 

Sylwia  Pisarska 
Kraków 

3 Tu na uwagę zasługuje międzynarodowy słownik terminologii sfra-  national de  la sigilloraphie,  Roma 1990, opracowany przez Komitet sfra-
gistycznej w 14 językach (w tym łacińskim i polskim): Vocabulaire  inter- gistyczny Międzynarodowej Rady Archiwów. 


