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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. 
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Wystąpienie  to wywołało żywą  dyskusję, w której wiele 
miejsca zajęła kwestia rozszerzenia pojęcia Metryki Koronnej. 
Do tego problemu nawiązał  w swoim wystąpieniu  Michał Ku-
lecki (AGAD), omawiając  go od strony zespołu przechowywa-
nego w AGAD. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na różnice 
terminologii, jakiej używają  historycy i archiwiści. Propozycja 
W. Krawczuka abstrahowała od podziałów archiwalnych na po-
szczególne zespoły. 

Referat  M. Kuleckiego dotyczył jedynie zespołu „Metryka 
Koronna" przechowywanego w Warszawie. Przypominał, że obecny 
układ i podział tego zespołu to wynik działalności archiwistów 
petersburskich. Poparł projekt przekształcenia Metryki w ogól-
nodostępną  bazę danych. 

Problemowi digitalizacji poświęcił swoje wystąpienie  Hu-
bert Wajs, dyrektor AGAD. Zasygnalizował, że największym 
wyzwaniem z punktu widzenia techniki zapisu jest przechowy-
wanie obrazów. Sprzeciwił się traktowaniu zapisu cyfrowego 
jako metody przechowywania jakichkolwiek danych. Badania 
techniczne oraz praktyka dowodzą,  że mikrofilmowanie  to w dal-
szym ciągu  najpewniejszy sposób zachowywania archiwaliów. 

Waldemar Chorążyczewski  zaprezentował nowoczesne po-
dejście do dokumentu nowożytnego na przykładzie produkcji 
litewskiej kancelarii Zygmunta Starego. Referent  szacunkowo 
określił jej wielkość i ten punkt wywołał największą  dyskusję, 
skoncentrował się też na formularzu  oraz zmianach formy  i tre-
ści poszczególnych elementów dokumentu. Autor referatu  po-
ruszył także kilka innych kwestii specyficznych  dla kancelarii 
nowożytnych, takich jak konieczność ujęć statystycznych oraz 
zastosowanie kryterium analizy funkcjonalnej  w doborze zagad-
nień badawczych. Masowa produkcja kancelaryjna wymusza, we-
dle referenta,  skupienie się na określonej kategorii spraw regu-
lowanych dokumentami. Ten punkt był również szeroko dysku-
towany. Wystąpienie  W. Chorążyczewskiego  dotknęło także prob-
lemu dalszego rozwoju dyplomatyki w kierunku społecznej hi-
storii dokumentu, badającej  jego funkcjonowanie  na podsta-
wie źródeł pozadokumentowych. 

Produkcję kancelaryjną  w epoce nowożytnej próbował tak-
że oszacować Henryk Palkij (UJ). Referent  przybliżył działanie 
kancelarii królewskiej z czasów saskich (okres podkanclerstwa 
i kanclerstwa Jana Szembeka), w szerszym kontekście systemu 
politycznego Rzeczypospolitej. Chociaż produkcja tej kancela-
rii obejmowała również wiele pomocy kancelaryjnych, nigdzie 
nie rejestrowano wszystkich jej wytworów. Powoduje to zasad-
nicze trudności w ustaleniu dokładnej liczby wystawianych do-
kumentów. 

Marcin Hlebionek (UMK) zajął  się problematyką  nowo-
żytnych pieczęci monarszych. Referat  miał charakter wstępny. 
Podsumował stan badań polskiej sfragistyki  monarszej, która 
mimo rozwoju badań monograficznych  wciąż  bazuje na synte-
tycznych ustaleniach Mariana Gumowskiego. Referent  wskazał 
potrzebę opracowania systemów sfragistycznych  królów polskich 
i badania pieczęci jako integralnej części dokumentu, na tle je-
go formularza  i treści. 

Metryka Koronna to nie jedyny zespół archiwalny powsta-
ły w wyniku działalności kancelarii królewskiej w czasach nowo-
żytnych. Polscy badacze zwykle nie uwzględniają  w swoich zain-
teresowaniach kancelarii innych niż koronne. Wystąpienie  Ra-
fała  Jaworskiego (UW) na temat specyfiki  badań kancelarii li-
tewskiej w XIV-XVI wieku miało wypełnić tę lukę. O zaintere-
sowaniu, jakie wzbudziła ta problematyka, świadczyła dyskusja. 
Wprowadzenie przez referenta  wątku  kancelarii wielkoksiążę-
cej umożliwiło dokonywanie porównań i osadzenie rozważań 

na temat kancelarii koronnej w kontekście historycznym. W tym 
miejscu należy wyrazić żal, że nie został wygłoszony referat  Pe-
tra Kułakowskiego z Ukrainy na temat Metryki Ruskiej. 

Wystąpienia  zaprezentowane na konferencji  zostaną  wy-
dane w osobnym tomie. W tym wydawnictwie zostanie także za-
mieszczony nie wygłoszony w Toruniu (z powodu nieobecności 
autorki), referat  Jadwigi Krzyżaniakowej na temat roli kancela-
rii królewskiej w kształtowaniu elit politycznych w Polsce XIV-
-XV w. Należy mieć nadzieję, że wśród materiałów pokonfe-
rencyjnych znajdą  się także relacje z dyskusji, które były równie 
istotne co wystąpienia  referentów. 

Podsumowując,  należy stwierdzić, że konferencja  ta po-
święcona w całości kancelarii królewskiej okazała się bardzo 
interesująca.  Referaty  i głosy w dyskusji odznaczały się wyso-
kim poziomem merytorycznym. Zaproponowana formuła  kon-
ferencji  roboczej umożliwiła realizację celu, jakim była konsoli-
dacja środowiska badaczy kancelarii nowożytnych. Organizato-
rzy mają  nadzieję, że spotkanie toruńskie otworzy serię kon-
ferencji.  Ich problematyka powinna uwzględniać zainteresowa-
nia osób zajmujących  się kancelariami. Na następnym spotka-
niu powinni się także pojawić badacze zajmujący  się kancela-
riami średniowiecznymi. Takie rozszerzenie chronologiczne po-
zwoli na ujmowanie omawianych zjawisk w długiej perspekty-
wie. Uwzględnienie referatów  na temat monarszych kancela-
rii innych niż koronna pozwoli na stwierdzenie analogii i różnic 
w ich funkcjonowaniu. 

Agnieszka  Kuś 
Warszawa 

„Ad fontes.  O naturze źródła historycznego" (Lu-
bawka 22-25 V 2002) 

Konferencję  o tak śmiało zakreślonej tematyce zorganizo-
wali dwaj młodzi doktorzy z Instytutu Historycznego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego: Stanisław Rosik i Przemysław Wiszewski. 
Warto zaznaczyć, że było to już trzecie spotkanie przez nich 
przygotowane. Spuścizna pierwszej sesji, Origines... już zosta-
ła wydana, materiały z drugiej, dotyczącej  źródeł ikonograficz-
nych, ukażą  się drukiem niebawem1. Zapraszając  do udziału 
w obradach dzielili się niepokojem, jaki budzi w środowisku hi-
storyków postmodernistyczny sceptycyzm poznawczy. Refleksja 
nad „naturą  źródła historycznego" miała koncentrować się na 
problemach towarzyszących  interpretacji konkretnych przeka-
zów lub ich kategorii. Organizatorzy dołożyli starań, by obok 
historyków sensu stricto  zabrali głos przedstawiciele dyscyplin 
pokrewnych, przede wszystkim archeologii i historii sztuki. Wśród 
referentów  dominowali mediewiści, choć nie zabrakło badaczy 
zajmujących  się innymi epokami. 

Wśród zaprezentowanych tekstów można wyróżnić cztery 
wystąpienia,  które podjęły generalny problem perspektyw hi-
storii jako nauki. Przemysław Urbańczyk postawił pytanie o po-
znawalność historii. Przedstawiwszy zjawisko fałszowania  dzie-
jów od czasów najdawniejszych po współczesność, zakwestio-

1 Origines mundi,  gentium et civitatum  (Acta Universitatis Wratis-
laviensis, No 2339, Historia CLIII), red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 
2001, ss. 202; Imago  narrat.  Obraz jako zródło  historyczne  (Acta Universi-
tatis Wratislaviensis, seria Historia), w druku. 


