


K R O N K A I 

Piśmiennictwo  pragmatyczne  w Polsce  do  końca XVIII  wie-
ku (Ostróda 7-9 XII 2004) 

W dniach 7-9 XII 2004 r. odbyła się sesja zatytułowana 
Piśmiennictwo pragmatyczne  w Polsce do  końca XVIII  wieku, 
zorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzyna-
rodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Obrady odbywały się w gmachu Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego UW-M w Ostródzie. 

Konferencja  w zamierzeniu otwiera cykl sesji poświęco-
nych polskiemu piśmiennictwu do końca XVIII w., a jej tytuł 
nawiązuje  do podziału, który zaproponował Edward Potkow-
ski. Cały dorobek pisarski podzielił on na dwa podstawowe 
działy — piśmiennictwo sakralne i pragmatyczne. Pierwsze z nich, 
służyło do kontaktów między człowiekiem a Bogiem. Piśmien-
nictwo świeckie zaś, przez swą  codzienną  użytkowość zwane 
też utylitarnym, służyło do sprawowania codziennych ziem-
skich powinności1. 

Głównym celem konferencji  było zaprezentowanie pod-
stawowych kierunków badań i aktualnych problemów w prag-
matycznej piśmienności w Polsce do końca XVIII w. na tle eu-
ropejskim. Osiągnięcie  tego celu było uwarunkowane poprzez 
poszczególne zagadnienia sesji. Należało do nich rozpatrzenie 
pojęcia pragmatycznego piśmiennictwa, jego twórców i głów-
nych kierunków. Ponadto ważną  rolę odegrało dziejopisarstwo, 
kancelarie i ich wytwory, dokumentacja gospodarcza i ma-
jątkowa  oraz literatura pamiętnikarska i polityczna. 

Struktura sesji służyła wyżej wymienionym celom. W związ-
ku z bardzo szeroko zakrojoną  tematyką  sesja podzielona zo-
stała na następujące  zagadnienia: Pojęcie, twórcy i główne  kie-
runki  pragmatycznego  piśmiennictwa; Idee  kronik  i kronikarzy; 
Kancelarie  i ich twórczość; Historia  w literaturę  przemieniona 
oraz Varia  (referaty  dotyczące  dokumentacji gospodarczej 
i różnego rodzaju inwentarzy). 

Obrady rozpoczęło wystąpienie  Andrzeja Wałkówskiego 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, organizatora sesji. 
Podkreślił on, że temat konferencji  dotyczy piśmienności pra-
gmatycznej w Polsce do końca XVIII wieku na tle europej-
skim, a więc fragmentu  twórczości pisarskiej poświęconej roz-
wiązywaniu  problemów codziennej rzeczywistości, przez 
to jednak najbliższej potrzebom człowieka i odbijającej  w spo-
sób najbardziej typowy jego egzystencję. 

Zebranych, w imieniu dyrekcji Instytutu Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych, powitała Zoja Jaroszewicz-Piere-
sławcew, zastępca dyrektora do spraw naukowych. 

Pierwszego dnia sesji obrady toczyły się w bloku tematycz-
nym poświęconym pojęciu piśmiennictwa pragmatycznego, 
twórcom i głównym kierunkom piśmiennictwa utylitarnego. Ja-
ko pierwszy głos zabrał Alojzy Szorc omawiając  zagadnienie 
Organizacji  Kościoła  w Państwie Zakonnym  1243-1525. Wpro-
wadził on uczestników w zagadnienie i określił rolę dokumen-
tów w kształtowaniu organizacji Kościoła w Prusach. Kolejny 
referent,  Edward Gigilewicz przybliżył uczestnikom Pojęcie 
„piśmiennictwa pragmatycznego"  i rozważył ten problem pod 
względem leksykograficznym.  W referacie  dokładnie zakreślił 
ramy pojęcia pragmatyczności piśmiennictwa, jak też naszkico-
wał jego ewolucję. Następnie głos zabrała Anna Pobóg-Lenar-
towicz z referatem  Elementy  piśmiennictwa pragmatycznego 
w twórczości śląskich  kanoników  regularnych  w średniowieczu, 
w którym naświetliła pozareligijne elementy twórczości zakon-
ników. 

W drugim dniu obrad przewidziano do przedyskutowania 
dwa zagadnienia: Idee  kronik  i kronikarzy  oraz Kancelarie  i ich 
twórczość. 

Obrady w pierwszym bloku tematycznym otworzył Marek 
Cetwiński referatem  Wokół  kroniki  klasztoru  cystersów w Stams, 
w którym omówił wszelkie zagadnienia związane  z tym mało 
znanym zabytkiem piśmienniczym. Z kolejnym referentem  wy-
stąpiła  Katarzyna Chmielewska, która przybliżyła Ideologię  i li-
teraturę  w Kronice  Polskiej  Mistrza  Wincentego  zwanego Kadłub-
kiem.  Tematykę kronik i ich idei kontynuowała Jolanta Mar-
szalska, omawiając  Rolę kroniki  dokumentacji  gospodarczej 
w odtwarzaniu  dziejów  opactwa cystersów w Szczyrzycu.  Oma-
wiany blok tematyczny zamknął  Paweł Błażewicz referatem 
Kolońska  edycja  »Polonii« Kromera  [1589],  jako historyczna kre-
acja XVI-wiecznej  Rzeczypospolitej.  Prezentując  kolońskie — 
autoryzowane — wydanie dzieła Kromera, wskazał na nie, jako 
pierwszy z tomów zbiorowych wydań dzieł pisarzy polskich, jak 
też na książkę  kreującą  w świecie obraz Rzeczypospolitej odle-
gły od stanu faktycznego. 

Po zakończeniu tego bloku obrad uczestnicy konferencji 
udali się na zwiedzanie starego miasta i muzeum mieszczącego 
się w zamku komturstwa w Ostródzie. Przewodnikiem w węd-

1 E. Potkowski, Pragmatyczna  piśmienność w średniowiecznym  Tyńcu, 
[w:] Benedyktyni  tynieccy w średniowieczu,  red. K. Żurowska, Kraków 
1995, s. 72-73; idem, Książka  w kręgu  sacrum — przykład  Irlandii  we 
wczesnym średniowieczu,  „Przegląd  Humanistyczny", t. L, 1996, s. 57; 
por. A. Wałkówski, Piśmiennictwo sakralne  skryptoriów  klasztorów  cyster-

skich w Lubiążu i Henrykowie  do  końca XIII  wieku,  [w:] Cystersi  w społe-
czeństwie Europy Środkowej,  red. A. M. Wyrwa, J. Dobrosz, Poznań 
2000, s. 380-389; idem, Piśmiennictwo pragmatyczne  skryptoriów  cyster-
skich filiacji  portyjskiej  na Śląsku  do  końca XIII  wieku,  Acta Universita-
tis Wratislaviensis, No 2306, Historia CLII, 2001, s. 88-91. 

Studia Źródloznawcze, t. XLIII, ISSN 0081-7147, ISBN 83-7181-361-9 



232 Kronika 

rówce po mieście i wystawach muzealnych był dyrektor mu-
zeum Ryszard Sajkowski. 

Po przerwie wznowiono obrady. Tym razem tematem re-
feratów  i kanwą  dyskusji były Kancelarie  i ich wytwory. Ten blok 
tematyczny rozpoczęła Agnieszka Gut referatem  Jan  de  Lugen-
dorf  — kanclerz  księcia lubiszewsko-tczewskiego  Sambora  II. 
Rozważania nad wytworami kancelarii i samą  tematyką  kance-
laryjną  kontynuował Marek Golemski omawiając  Kancelarię 
biskupstwa  lubuskiego  do  końca XIII  wieku oraz czynniki  warun-
kujące  jej działalność.  Nad zagadnieniem budowy dokumentu 
zatrzymał się Janusz Grabowski przybliżając  Intytulacje  w doku-
mentach książąt  mazowieckich (XIV-XVI  wiek).  Mariola Jarczyk 
omówiła sekretarskie zadania Piotra Kochlewskiego w refera-
cie: Piotr Kochlewski  jako sekretarz  kancelarii  Krzysztofa  II  Radzi-
wiłła.  Tematykę personelu kancelaryjnego i jego zadań kontynu-
owała Anna Odrzywolska-Kidawa w wystąpieniu  Podkanclerzy 
koronny  Piotr Tomicki,  a niższy personel kancelaryjny.  Kolejną 
pozycją  była prezentacja Janusza Łosowskiego Personel  po-
mocniczy polskich  kancelarii  miejskich okresu  staropolskiego. 
Ostatni w tym bloku był referat  Marka Stawskiego o Działalno-
ści skryptorium  klasztornego  w Czerwińsku  w średniowieczu. 

Trzeciego dnia sesji debatowano na temat Historia  w lite-
raturę  przemieniona. Pierwszym wystąpieniem  był referat  Elż-
biety Bagińskiej Publiczny i prywatny wizerunek  księcia Bogusła-
wa Radziwiłła  w świetle jego pamiętników.  Referentka  ukazała 
portret tej „sienkiewiczowskiej" postaci utrwalony w pamiętni-
kach. Kolejne wystąpienie,  Aleksandry Skrzypietz, poświęcone 
było Miłostkom  królewskim  w powieści Rousseau de  la Valette. 
Następne referaty  dotyczyły schyłku Pierwszej Rzeczypospoli-
tej. Dariusz Rolnik omówił Wartość  pamiętników  w badaniach 
nad  przeszłością  — przykład  czasów stanisławowskich,  wskazu-
jąc  na nieprzebrane możliwości analizy pamiętników tego 
okresu, jako źródła historycznego. Maciej Kucharski poświęcił 
swoje wystąpienie  historii mentalności w referacie  Literatura 
polityczna doby  Sejmu Czteroletniego  jako źródło  do  badań  nad 
stereotypami  narodowościowymi  polskich  elit  politycznych.  Z ko-
lei Dariusz Nawrot przedstawił Historię  Legionów Polskich  we 
Włoszech  pisaną pamiętnikami  legionistów  ukazując,  jak dalece 
różniły się oceny legionów w oczach osób postronnych, bada-
czy i ich samych legionistów. 

Ostatnim blokiem obrad były referaty  podejmujące  róż-
norodną  tematykę opartą  na materiałach inwentarzowych i do-
kumentacji gospodarczej (Varia). W tej części wyniki swych ba-
dań zaprezentowali Zdzisław Janeczek, który przybliżył Gospo-
darstwo  rachunkowe  na przełomie  XVIII-XIX  wieku w świetle 
dokumentacji  majątków  księcia Xawerego  Lubomirskiego  z Jur-
cewa. Anna Kołodziejczyk omówiła przydatność  XVI-wiecznych 
inwentarzy dóbr  hospodarskich  dla  rekonstrukcji  wykorzystania 
gospodarczego  wód  na Podlasiu.  Ostatni referat  sesji, który wy-
głosiła Barbara Pytlos, podejmował tematykę Inwentarza  jako 
źródła  badań  nad  księgozbiorami  bibliotecznymi na przykładzie 
Biblioteki  Wydziału  Teologicznego  Uniwersytetu  Śląskiego. 

Sesja pozwoliła na określenie granic pojęcia piśmiennic-
twa pragmatycznego, z uwzględnieniem twórców źródeł i ich 
klasyfikacji.  Dokonano przeglądu  aktualnej sytuacji w dziedzi-
nie dziejopisarstwa cystersów i historiografii  czasów Marcina 
Kromera. Sformułowano  postulat łacińsko-polskiej edycji Kro-
niki Polsko-Śląskiej.  W zakresie nauki o dokumentach i kance-
larii dokonano szerokiego przeglądu  aktualnych badań doty-
czących  dyplomatyki książąt  pomorskich, mazowieckich, kan-
celarii miejskich, biskupich i skryptoriów klasztornych. Bada-
nia nad literaturą  pamiętnikarską  pozwoliły na uzyskanie 

wskazówek dotyczących  rekonstrukcji duchowości Polaków do-
by stanisławowskiej. Analiza literatury politycznej wskazała też 
na stereotypy, którymi posługiwano się w dobie Sejmu Wiel-
kiego. Dzięki zapoznaniu się z pamiętnikami legionistów uzy-
skaliśmy obraz Legionów widziany ich oczyma. Analiza instru-
mentów gospodarczych i inwentarzy poszerzyła horyzonty do-
tyczące  historii społeczno-gospodarczej i gospodarki wodnej. 
Odpowiedziano także na pytanie, jakie wartości źródłowe mają 
inwentarze biblioteczne. Sesja dała przegląd  potrzeb i możli-
wości badań źródłoznawczych w zakresie piśmienności prag-
matycznej. 

Następna, planowana konferencja  zostanie poświęcona 
piśmiennictwu sakralnemu. 

Pa weł Błażewicz 
Muzeum  Warmii  i Mazur 

Olsztyn 

Ogólnopolska konferencja  naukowa „Zbigniew Ole-
śnicki — książę kościoła i mąż stanu" (Sandomierz 
20-21 maja 2005) 

W dniach 20-21 V 2005 r. odbyła się ogólnopolska konfe-
rencja naukowa poświęcona biskupowi krakowskiemu i pier-
wszemu polskiemu kardynałowi Zbigniewowi Oleśnickiemu — 
jednemu z najbardziej znanych przedstawicieli polskiego du-
chowieństwa u schyłku średniowiecza. Okazją  do tego były ob-
chody 550-lecia śmierci kardynała. Obrady miały miejsce w sa-
li rycerskiej zamku sandomierskiego, gdzie ma swoją  siedzibę 
miejscowe Muzeum Okręgowe. 

Organizatorami konferencji  byli: Instytut Historii Akade-
mii Pedagogicznej w Krakowie, Kapituła Katedralna w Sando-
mierzu, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Towarzystwo Na-
ukowe Sandomierskie, burmistrz Sandomierza oraz starosta 
powiatu sandomierskiego. Honorowy patronat nad konferen-
cją  sprawowali: kardynał Franciszek Macharski, biskup sando-
mierski Andrzej Dzięga oraz minister kultury Waldemar 
Dąbrowski.  Konferencji  towarzyszyły zorganizowane przez 
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu: wystawa pod nazwą 
„Dialog o Zbigniewie Oleśnickim", koncert muzyki dawnej na 
pozytywie szkatulnym z XVII w. oraz prezentacja zabytków 
związanych  z kardynałem Oleśnickim, jak sprzęty liturgiczne, 
szaty oraz co chyba najciekawsze — dokumenty wystawione 
przez samego biskupa. 

W czasie dwudniowych obrad referenci  przedstawiali swo-
je referaty  i komunikaty w blokach tematycznych: przedpołu-
dniowym i popołudniowym w sobotę oraz popołudniowym 
w niedzielę. Na zakończenie każdego dnia miała miejsce dys-
kusja nad przedstawionymi referatami. 

Postać Zbigniewa Oleśnickiego odcisnęła szczególne pięt-
no na historii Polski oraz całej środkowej Europy, stąd  przed-
stawione referaty  i komunikaty dotykały różnorodnej proble-
matyki. Wystąpienia  zaproszonych badaczy obejmowały ob-
szerną  tematykę związaną  z aktywnością  biskupa w sferze  ko-
ścielnej, politycznej, kulturalnej i gospodarczej. Osobną  grupę 
referatów  stanowiły odczyty dotyczące  związków  biskupa z zie-
mią  sandomierską. 

Podczas długiego pontyfikatu  (1423-1455) biskup kra-
kowski Zbigniew Oleśnicki stale wzmacniał swoją  pozycję 
w państwie. Jego rola i wpływ na podejmowanie najważniej-


