


Artykuły recenzyjne i recenzje 209

(III 857), Benedetto Odescalchi — bł. Innocenty XI (III 722), Pietro O ttoboni — A leksander V III (III 781), A ntonio Pig- 
natelli — Innocenty XII (III 817-818), Giovanni Francesco Albani — Klemens XI (II 391), Michelangelo dei Conti — In
nocenty X III (II 558), Lorenzo Corsini — Klemens XII (II 570), Prospero Lambertini — Benedykt XIV (II 680-681), Car
lo Rezzonico — Klemens X III (III 841) i G iannangelo Braschi — Pius VI (II 476-477). Oczywiście wszystkich ich należy 
szukać w tymże katalogu pod nazwiskami rodowymi, a nie pod imieniem przyjętym wraz z wyborem na Stolicę Apostolską. 
Co się tyczy kardynałów-protektorów Królestwa Polskiego, to znajdziemy tu noty o następujących ośmiu: Cosimo de T or
res (III 944), A ntonio Santacroce (III 882), Gaspare M attei (II 731-732), Marcello Santacroce (III 882-883), Pietro Vidoni 
(III 974), Francesco Barberini (II 437), Annibale Albani (II 391) i zamykający ich poczet Giovanni Francesco Albani 
(II 392), zmarły w r. 1803, a więc już po upadku państwa polsko-litewskiego. Funkcję papieskich legatów a latere do Polski 
sprawowali znów wspomniany tu już Ippolito A ldobrandini (II 398), późniejszy Klemens VIII, oraz Enrico Caetani 
(II 491), natom iast nuncjuszami apostolskimi w R zeczypospolitejzostali spośród prałatów referendarii — obok wyliczo
nych wcześniej dla innych racji Cosimo de Torresa, Antonio Santacroce, Pietro Vidoni i Antonio Pignatellego (późniejszy 
Innocenty X II) — Giulio Ruggieri (III 865), Giovanni A ndrea Caligari (II 496), A lberto Bolognetti (II 459), Annibale di 
Capua (II 507), Germanico M alaspina (III 708), Claudio Rangoni (III 834), Francesco Sim onetta (III 904), Lelio Ruini 
(III 865), Francesco Diotallevi (II 587), Giovanni Battista Lancellotti (II 681), O norato Visconti (III 980), M ario Filonardi 
(II 614), Giovanni de Torres (II 944), Galeazzo M arescotti (III 719-720), Francesco Nerli (III 763-764), Angelo Ranuzzi 
(III 834-835), Francesco Buonvisi (II 468), Francesco M artelli (III 724), Opizio Pallavicini (III 786), Giacomo Cantelmo 
(II 501-502), A ndrea Santacroce (III 881), Giulio Piazza (III 814), Niccolo Spinola (III 923), B enedetto Erba (II 596), 
Girolamo A rchinto (II 421), Camillo Paolucci-M erlini (III 804-805), Fabrizio Serbelloni (III 894), Alberico Archinto 
(II 421), Niccolo Serra (III 897-898), Antonio Visconti (III 982-983), Angelo Durini (II 594), Giovanni A ndrea Archetti 
(II 420), Fernando Saluzzo (III 872) i Lorenzo Litta (II 693). Przy wszystkich tych przedstawicielach Stolicy Apostolskiej 
w przedrozbiorow ejPolsce autor uwzględnił w bibliografii opracowany przez H. D. Wojtyskę tom I Acta nuntiaturae Po- 
lonae, zawierający niezwykle pom ocną Nuntiorum series chronologica (po kolejne tomy edycji akt polskich nuncjuszów 
wszakże nie sięgał). Sporadycznie natknąć się można na odesłania do publikacji innych jeszcze autorów polskich, jak np. 
J. W. Wosia, wszystko to jednak są edycje w językach „kongresowych” (lub po łacinie). Powyższe zestawienie kardyna- 
łów -protektorów  i nuncjuszy nie wyczerpuje zresztą liczby poloników w dziele Ch. W ebera, gdyż w zestawionym przezeń 
korpusie trafiają się nazwiska przebywających długi czas w Wiecznym Mieście dla reprezentowania na dworze papieskim 
interesów Rzeczypospolitej polskich duchownych, którzy też pełnili określone funkcje w Kurii Rzymskiej. Wskazać tu moż
na na takie postaci, jak Stanisław Reszka (III 840), Jan  Kazimierz D enhoff (II 586) czy Jan  Kazimierz A lten-Bokum  
(II 458-459), z których pierwszy został komendatoryjnym opatem  jędrzejowskim, drugi swą karierę kościelną uwieńczył 
purpurą kardynalską (był też komendatoryjnym opatem  mogilskim i biskupem ordynariuszem Cesena), zaś trzeci osiągnął 
stolicę biskupią wpierw w Przemyślu, a następnie w Chełmży (zarazem komendatoryjny opat czerwiński), po drodze zabie
gając o awans na eksponowane biskupstwo krakowskie. W  k ażd e jz  tych grup mamy zatem do czynienia z hierarchami 
w sposób znaczący zapisanymi tak w dziejach Kościoła Powszechnego, jak i jego polskiejcząstki.

I na koniec uwaga o zabarwieniu krytycznym. O ile zachowanie w obrębie wszystkich trzech części ciągłejpaginacji m o
że stanowić dla korzystających z tego kompendium ułatwienie, o tyle niewątpliwym utrudnieniem  jest, że większość wło
skich nazwisk rodowych (bo głównie o Włochów tu chodzi) podawana jest nie w oryginalnym brzmieniu, lecz w formie zla- 
tynizowanej. A utor zastosował wprawdzie system odsyłaczy (np. D e’ Buoi v. Bobus de, Chigi v. Chisius, itd.), ale zabrakło 
mu konsekwencji, bowiem raz natrafiamy na stosowny tego rodzaju odsyłacz, a gdzie indzie jna  zapis w postaci: [Visconti] 
Vicecomes, [Orsini] Ursinus. Zresztą nie zawsze Ch. W eber włoską formę nazwiska stawia w takim przypadku na pierwszym 
miejscu, lecz niekiedy postępuje na odwrót (np. Ubaldus [Baldeschi]). Nie ułatwia to poruszania się po m ateriale. Mniejszy 
już problem wiąże się z faktem, że w obrębie jednego nazwiska, jeśli nosiło je  kilku spośród uwzględnionych prałatów, obo
wiązuje już nie porządek alfabetyczny (według imion), lecz chronologiczny (według dat życia). To jednak jest jeszcze do 
ogarnięcia, stąd poza powyżej wskazanym mankam entem , korzystanie z m ateriału zebranego w omawianym dziele nie na
stręcza większych trudności.

Krzysztof R. Prokop 
Warszawa-Kraków

Tekst źródła. Krytyka. Interpretacja, pod red. Barbary T r e l i ń s k i e j ,  Wydawnictwo DiG, 
Warszawa 2005, ss. 474.

Recenzowana książka jest pokłosiem konferencji zorganizowanejw  październiku 2003 r. w Kazimierzu Dolnym przez 
Zakład Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS i Komisję Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa Komi
tetu  Nauk Historycznych PAN. Sympozjum było kolejnym z długiego cyklu spotkań naukowych poświęconych prezentacji 
wyników badań nad źródłem historycznym, mających tradycję sięgającą przeszło trzech dziesięcioleci. Organizacja tych
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sympozjów była nieodłącznie związana z drogą naukową Józefa Szymańskiego, twórcy „lubelskiejszkoły nauk pom ocni
czych historii” oraz jego uczniów, którzy z powodzeniem kontynuują tę działalność.

Józef Szymański pierwsze konferencje organizował w latach 1972-1975 w Katowicach i w Wiśle. Ich spuścizna została 
opublikowana w serii „Problemy nauk pomocniczych historii”. Kolejnym etapem  były „Sympozja nauk dających poznawać 
źródła historyczne”, odbywane w latach 1976-1979, najczęściej w Kazimierzu Dolnym, ale też w Puławach i w Lublinie. 
W  trakcie wszystkich sympozjów podejmowano wiążące uchwały, formułowano też wnioski z dyskusji, które publikowano 
w „Studiach Źródłoznawczych”. Dało to odpowiedni m ateriał do szerokich i wielowątkowych dyskusji, które nie milkną 
do dziś. Innym owocem tych spotkań były ważne publikacje: Powstanie, przepływ i gromadzenie informacji, pod red. J. Pakul
skiego, T oruń 1978 oraz Werbalne ipozawerbalne środki wyrazu w źródle historycznym, pod red. R. Rosina i J. Szymańskiego, 
Lublin 1981. Trzeci etap nastąpił po dość długiejprzerw ie, lecz pod względem metodycznym jest kontynuacją spotkań od
bywanych w latach siedemdziesiątych. Do tego kręgu należy zaliczyć dwie konferencje: „Nauki pomocnicze historii a bada
nia w kręgu kultury pism a” w 1994 r. oraz „Formuła, archetyp i konwencja w źródle historycznym” w 2000 r., także uwień
czone publikacją materiałów.

Do tego wypracowanego przez lata wzoru nawiązało sympozjum z 2003 r., dotyczące rozległego spektrum tekstu źródła 
w obliczu krytyki i interpretacji. Jego organizatorką i redaktorem  omawianego tu ta jto m u  studiów jest B arbara Trelińska, 
która we Wstępie podkreśliła, że źródło umożliwia interpretację w zależności od kontekstu oraz stawia wiele wyzwań przed 
badaczem. Książka zawiera 40 artykułów, uporządkowanych według chronologii analizowanych źródeł, dotyczących zarów
no dziejów Polski, jak  i powszechnych.

Otwierają ją  wypowiedzi metodologów, którzy postawili ważne pytania, jak A ndrzejR adom ski, który już w tytule swo
jego studium pyta: Czy możliwa jest historyczna interpretacja tekstów źródłowych? Podobnie A nna Zalewska, która w obli
czu pytań o zasadność poznawania przeszłości rozpatruje Źródła archeologiczne i historyczne jako składowe kręgu hermeneu- 
tycznego. Z  zakresu historii historiografii wśród artykułów znajdziemy ciekawą ocenę Konstantina Mitiajewa wersji „Nauki 
o akcie”, autorstwa Zdzisława Chmielewskiego.

Szereg artykułów dotyczy spornych interpretacji źródeł narracyjnych. W śród nich niepodzielnie królują kroniki. R o
m an Michałowski omówił tutaj Relację Galla Anonim a o Zjeździe Gnieźnieńskim  oraz ukazał problem wiarygodności prze
kazu o tym ważnym wydarzeniu. Inny aspekt krytyki najstarszejpolskiejkroniki przedstawił Wojciech Polak w szkicu Gesta 
Gallowe a kultura oralna. Pawłowi Żmudzkiemu relacja Ibrahim a ibn Jakuba posłużyła do rekonstrukcji wspólnot wojowni
czych i norm życia rodzinnego (Mieszko I  i Am azonki). Badawcze zmagania Wojciecha Fałkowskiego z tym samym typem 
źródła, ale z zakresu dziejów powszechnych, przedstawia najlepiejdylem at, który autor umieścił w tytule artykułu: Opis 
czy kreacja rzeczywistości — pierwsza kronika normandzka.

Ciekawe problemy analizy źródeł narracyjnych przybliżyli Jarosław W enta i M arek Cetwiński. Pierwszy z nich w stu
dium Roczniki Królestwa trafnie poszukuje przekazu najstarszych polskich roczników. Drugi badacz analizuje fragment ka
talogów biskupów wrocławskich (Biskup, róże i śmierć). Badania nad kulturą religijną skłoniły W aldem ara Rozynkowskiego 
do poszukiwań i próby interpretacji Patrociniów średniowiecznych kościołów i kaplic w państwie krzyżackim w Prusach.

Średniowiecze przynosi też inne rodzaje źródeł. Ich treść utrwala często wysublimowana form a przekazu. Jejkrytyki 
w zakresie Inskrypcji średniowiecznych w Polsce dokonała w swoim artykule Barbara Trelińska, a Wojciech Iwańczak przed
stawił Rolę tekstu na mapie średniowiecznej. Zainteresowanie metodami badawczymi widać w studium Henryka Wąsowicza 
(Kalendarze świąt — elektroniczne metody ich opracowania) oraz Elżbiety Bimler-Mackiewicz, która nakreśliła sposoby ana
lizy Treści znaków cechowych. Do nauk pomocniczych historii zalicza się naukę o książce, jako pełnoprawnym źródle histo
rycznym. Ona także jest śladem przeszłości, który wymaga krytyki i interpretacji, o czym starają się przypominać teksty M a
rii Judy, Inkunabuł jako źródło historyczne, oraz Jana Tyszkiewicza, Początki muzułmańskiej kodykologii polsko-litewskiej.

Różnymi aspektami, a właściwie pułapkam i tekstu źródła dyplomatycznego, zajęło się kilku autorów. Idzi Panic w arty
kule Źródła dyplomatyczne w badaniach osadniczych i toponomastycznych umieścił uwagi metodologiczne na tem at przydat
ności do studiów osadniczych i toponomastycznych listy świadków. Tomasz Nowakowski zaprezentował Interpretacje treści 
polskich areng średniowiecznych w badaniach historycznych. Ciekawym przyczynkiem do problem u interpretacji nazewnictwa 
urzędników w kancelariach średniowiecznych jest studium Agnieszki G ut Protonotarius i cancellarius książąt zachodniopo
morskich w X III  i X IV  wieku. Jan  Tęgowski dokonał w ew nętrzneji zewnętrznejkrytyki źródeł określonych jako Dokumenty 
Koriatowiczów, władców Podola w X IV  w. Na jego podstawie przybliżył uwarunkowania tendencji kulturowych Podola 
za panowania Koriatowiczów. Adama Szweda ocenił Listy Władysława Jagiełły do wielkich mistrzów krzyżackich w latach 
1386-1434, a w aneksie zestawił 88 listów z podaniem  streszczenia treści, miejsca występowania i edycji. W  tym kręgu, cho
ciaż w obrębie innejepoki, należy umieścić rozważania Jerzego Michty o Nobilitacji w X V I-X V II wieku i jej formularzu.

Źródła aktowe w omawianym zbiorze studiów były tem atem  aż 15 artykułów. Tak się składa, że w równym stopniu roz
łożyły się one w trzech przestrzeniach chronologicznych: średniowiecza, nowożytności oraz X IX -X X  wieku. W  każdym 
z nich źródło przynosi inne wyzwania interpretacyjne. Do pierwszego wymienionego obszaru badawczego nawiązała w swo- 
jejwypowiedzi Maja Gąssowska: Znaczenie średniowiecznych ksiąg miejskich Rewala dla badań duchowości północnej Esto
nii, a w problem Miejskich ksiąg sądowych jako źródła do badań nad kulturą umysłową późnego średniowiecza wprowadzi
ła Agnieszka Bartoszewicz. Kilku autorów dokonało konfrontacji wyników własnych badań nad źródłami rachunkowymi: 
M arek Radoch (Księga podskarbiego malborskiego jako źródło do poznania kontaktów Polski z  Zakonem  Krzyżackim w la
tach 1399-1409), A nna Kołodziejczyk (PrzydatnośćXVI-wiecznych inwentarzy dóbr hospodarskich dla rekonstrukcji obszarów
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leśnych na Podlasiu) i Zdzisław Noga, który przedstawił Księgi rachunkowe miasta Krakowa X V I-X V III wieku jako źródło 
do dziejów politycznych.

W  omawianym tomie Wiesław Sieradzan umieścił analizę A k t procesów polsko-krzyżackich w świetle krytyki historycznej, 
co dało podstawę do sformułowania kilku uwag syntetyczno-programowych. Gnieźnieńska księga ekskomunik i interdyk- 
tów z lat 1462-1521 posłużyła Beacie W ojciechowskiejdo ukazania Cenzur kapituły gnieźnieńskiej u schyłku średniowiecza. 
Problem atyką Piotrkowskiej księgi Trybunału Koronnego zajął się M arcin H lebionek, a szkic R oberta Jopa Formuły rekogni- 
cji we wpisach relacji woźnych sądowych jest przyczynkiem do poznania m etod pracy kancelarii grodzkich X V I-X V II wieku. 
Studium Joanny Karczewskiej przybliżyło Wielkopolskie księgi sądowe jako źródło informacji o społeczeństwie i gospodarce re
gionu.

Możliwości analizy źródłow ejrosną wraz z narastaniem  ilości i wielości przekazów. Takie wrażenie dała prezentacja 
osiągnięć tejm etody  zastosowana wobec źródeł XIX-wiecznych. Z  tego okresu otrzymaliśmy wyniki badań Alicji Kuleckiej, 
pod tytułem Apologia formalizmu —  wokół lektury raportów urzędowych w Królestwie Polskim , oraz dociekania Małgorzaty 
C zapskiejo  źródłach do dziejów oświaty, zawarte w artykule Z  problematyki badań nad XIX-wiecznym rosyjskim tekstem 
urzędowym na przykładzie materiałów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu (fond 733).

Pozostałe studia mówią o krytyce i interpretacji źródeł XX-wiecznych. Tę część książki otwiera Lidia M ichalska-Bra- 
cha zwracając uwagę na niezauważane dotąd funkcje tekstu, co dało asumpt do rozważań Między tekstem a „rematem”. 
Rocznicowe piśmiennictwo historyczne o powstaniu styczniowym (1900-1918) w postmodernistycznej perspektywie. Z  kolei U r
szula Oettingen dokonała analizy wartości różnych gatunków źródeł wspomnieniowych zarówno wydanych, jak i rękopi
śmiennych, które posłużyły do napisania artykułu Zródła pamiętnikarskie autorstwa żołnierzy Legionów Polskich 1914-1917. 
Źródłem  zupełnie innego rodzaju zajął się R obert Litwiński. W  swoim studium podjął on tem at Policyjnych sprawozdań sy
tuacyjnych jako źródła do historii I I  Rzeczypospolitej. D la Mieczysława Wieliczki tekst źródła stał się przestrzenią porównaw
czą (O kancelariach Gestapo i NKW D w zakresie ewidencji osobowej aresztowanych Polaków w 1939 r.). Do jego artykułu do
łączono ważne aneksy ukazujące w sposób paralelny formowanie organów policyjnych, amplitudę terroru  wobec społeczeń
stwa oraz kopie dokumentów ewidencji osobowej. Na tym samym polu źródłoznawczym pracuje W anda Krystyna Roman, 
która przedstawiła Akta śledcze jako źródło historyczne na przykładzie dokumentacji NKW D ZSSR.

Osobną tematyką zajął się M aciejSzczurowski. Wydobył on z niebytu nauki historycznejźródło, którym jest nagranie 
audycji radiowej. Śmiało można powiedzieć, że w artykule D okument radiowy —  problem krytyki zawarł metodologiczne 
podwaliny radioznawstwa historycznego.

Przeglądając treść nie tylko recenzowanejksiążki, ale i poprzednich materiałów z „Sympozjów nauk dających pozna
wać źródła historyczne”, widać, że problemy interpretacji źródeł należą do węzłowych zagadnień polskiejhistoriografii. D o
brze, że problemy te nadal znajdują swoich badaczy. Omawiany zbiór studiów daje przegląd prowadzonych aktualnie wielo
wątkowych badań nad tekstem źródła oraz pełny obraz najnowszych osiągnięć krytyki i interpretacji tych ważnych form 
przekazu o przeszłości. Do niewątpliwych zalet książki zaliczyć należy także wspaniałą szatę wydawniczą, wzbogaconą 
o twardą oprawę, co jest zasługą wydawnictwa DiG.

Tomisław Giergiel 
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej 
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