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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 Kulecki (AGAD), omawiając go od strony zespołu przechowywanego w AGAD. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na różnice
terminologii, jakiej używają historycy i archiwiści. Propozycja
W. Krawczuka abstrahowała od podziałów archiwalnych na poszczególne 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 ogólnodostępną bazę danych.
Problemowi digitalizacji poświęcił swoje wystąpienie Hubert Wajs, dyrektor AGAD. Zasygnalizował, że największym
wyzwaniem z punktu widzenia techniki zapisu jest przechowywanie obrazów. Sprzeciwił się traktowaniu zapisu cyfrowego
jako metody przechowywania jakichkolwiek danych. Badania
techniczne oraz praktyka dowodzą, że mikrofilmowanie to w dalszym ciągu najpewniejszy sposób zachowywania archiwaliów.
Waldemar Chorążyczewski zaprezentował nowoczesne podejście 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 treści poszczególnych elementów dokumentu. Autor referatu poruszył także kilka innych kwestii specyficznych dla kancelarii
nowożytnych, takich jak konieczność ujęć statystycznych oraz
zastosowanie kryterium analizy funkcjonalnej w doborze zagadnień badawczych. Masowa produkcja kancelaryjna wymusza, wedle referenta, skupienie się na określonej kategorii spraw regulowanych dokumentami. Ten punkt był również szeroko dyskutowany. Wystąpienie W. Chorążyczewskiego dotknęło także problemu dalszego rozwoju dyplomatyki w kierunku społecznej historii dokumentu, badającej jego funkcjonowanie na podstawie źródeł pozadokumentowych.
Produkcję kancelaryjną w epoce nowożytnej próbował także 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 kancelarii obejmowała również wiele pomocy kancelaryjnych, nigdzie
nie rejestrowano wszystkich jej wytworów. Powoduje to zasadnicze trudności w ustaleniu dokładnej liczby wystawianych dokumentów.
Marcin Hlebionek (UMK) zajął się problematyką nowożytnych pieczęci monarszych. Referat miał charakter wstępny.
Podsumował stan badań polskiej sfragistyki monarszej, która
mimo rozwoju badań monograficznych wciąż bazuje na syntetycznych ustaleniach Mariana Gumowskiego. Referent wskazał
potrzebę opracowania systemów sfragistycznych królów polskich
i badania pieczęci jako integralnej części dokumentu, na tle jego formularza i treści.
Metryka Koronna to nie jedyny zespół archiwalny powstały w wyniku działalności kancelarii królewskiej w czasach nowożytnych. Polscy badacze zwykle nie uwzględniają w swoich zainteresowaniach kancelarii innych niż koronne. Wystąpienie Rafała Jaworskiego (UW) na temat specyfiki badań kancelarii litewskiej w XIV-XVI wieku miało wypełnić tę lukę. O zainteresowaniu, jakie wzbudziła ta problematyka, świadczyła dyskusja.
Wprowadzenie przez referenta wątku kancelarii wielkoksiążęcej umożliwiło dokonywanie porównań i osadzenie rozważań
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na temat kancelarii koronnej w kontekście historycznym. W tym
miejscu należy wyrazić żal, że nie został wygłoszony referat Petra Kułakowskiego z Ukrainy na temat Metryki Ruskiej.
Wystąpienia zaprezentowane na konferencji zostaną wydane w osobnym tomie. W tym wydawnictwie zostanie także zamieszczony nie wygłoszony w Toruniu (z powodu nieobecności
autorki), referat Jadwigi Krzyżaniakowej na temat roli kancelarii królewskiej w kształtowaniu elit politycznych w Polsce XIV-XV w. Należy mieć nadzieję, że wśród materiałów pokonferencyjnych znajdą się także relacje z dyskusji, które były równie
istotne co wystąpienia referentów.
Podsumowując, należy stwierdzić, że konferencja ta poświęcona w całości kancelarii królewskiej okazała się bardzo
interesująca. Referaty i głosy w dyskusji odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym. Zaproponowana formuła konferencji roboczej umożliwiła realizację celu, jakim była konsolidacja środowiska badaczy kancelarii nowożytnych. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie toruńskie otworzy serię konferencji. Ich problematyka powinna uwzględniać zainteresowania osób zajmujących się kancelariami. Na następnym spotkaniu powinni się także pojawić badacze zajmujący się kancelariami średniowiecznymi. Takie rozszerzenie chronologiczne pozwoli na ujmowanie omawianych zjawisk w długiej perspektywie. Uwzględnienie referatów na temat monarszych kancelarii innych niż koronna pozwoli na stwierdzenie analogii i różnic
w ich funkcjonowaniu.
Agnieszka Kuś
Warszawa

„Ad fontes. O naturze źródła historycznego" (Lubawka 22-25 V 2002)
Konferencję o tak śmiało zakreślonej tematyce zorganizowali dwaj młodzi doktorzy z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego: Stanisław Rosik i Przemysław Wiszewski.
Warto zaznaczyć, że było to już trzecie spotkanie przez nich
przygotowane. Spuścizna pierwszej sesji, Origines... już została wydana, materiały z drugiej, dotyczącej źródeł ikonograficznych, ukażą się drukiem niebawem1. Zapraszając do udziału
w obradach dzielili się niepokojem, jaki budzi w środowisku historyków postmodernistyczny sceptycyzm poznawczy. Refleksja
nad „naturą źródła historycznego" miała koncentrować się na
problemach towarzyszących interpretacji konkretnych przekazów 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 historii jako nauki. Przemysław Urbańczyk postawił pytanie o poznawalność historii. Przedstawiwszy zjawisko fałszowania dziejów od czasów najdawniejszych po współczesność, zakwestio-

1
Origines mundi, gentium et civitatum (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2339, Historia CLIII), red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław
2001, ss. 202; Imago narrat. Obraz jako zródło historyczne (Acta Universitatis Wratislaviensis, seria Historia), w druku.
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nował istnienie postępu wiedzy historycznej i sformułował tezę o zmienności przeszłości. Wystąpienie to wywołało burzliwą
dyskusję: osią sporu była możliwość rozróżnienia między przeszłością a jej obrazem rekonstruowanym przez historyka. Mniej
radykalny sceptycyzm poznawczy zaprezentował Marek Cetwiński. Jego źródeł upatrywał tak w praktyce historiograficznej
(niedostateczne uprawianie nauk dających poznawać źródła, brak
refleksji metodologicznej w toku konkretnych badań, dyspozycyjność polityczna poszczególnych osób), jak i w fakcie, że przeszłość nie istnieje; może więc być postrzegana wyłącznie z perspektywy teraźniejszości, czyli w sposób zniekształcony. Edward
Skibiński rozważał relację miedzy źródłem a rzeczą jako kategoriami filozoficznymi i płynące stąd konsekwencje epistemologiczne. Mikołaj Szołtysek przedstawił główne nurty w historiografii ostatnich dwóch stuleci. Wskazał na XIX-wieczne korzenie mikrohistorii, traktowanej jako jeden z nurtów postmodernizmu, oraz na perspektywy rozwoju antropologii historycznej.
Refleksją nad granicami poznania podejmowano też w kontekście poszczególnych dyscyplin. Bogusław Gediga zreferował nurt „archeologii współczesnej", zwanej też postprocesualną lub tekstualną; rola badacza polega w tym ujęciu na dokumentacji znalezisk i sformułowaniu ich subiektywnej interpretacji. Stanisław Kurnatowski w referacie przygotowanym wspólnie z żoną Zofią skoncentrował się na bolączkach współczesnych badań archeologicznych, gdzie przyrost materiału źródłowego przekracza możliwości ich rzetelnego opracowania. Zakreślił jednocześnie wyraźnie optymistyczną wizję możliwości
poznawczych, jakie stoją przed archeologią. Wystąpienie Dariusza Sikorskiego dotyczyło psychohistorii. Ograniczone osiągnięcia tego nurtu referent tłumaczył niedostatecznym przygotowaniem warsztatowym zarówno historyków, jak i psychoanalityków; konsekwencją tego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej
metody, czerpiącej z dorobku obu nauk. Jej opracowanie jest
pilnym postulatem badawczym, gdyż od uwzględnienia psychicznych uwarunkowań postaci historycznych, uprawianego
obecnie zazwyczaj w sposób dyletancki, nie da się uciec. Marie
Blahova omówiła proces rozwoju historii historiografii jako odrębnej dziedziny i jej znaczenie w mediewistyce czeskiej. Jan
Wrabec omówił niedomagania warsztatowe obecne we współczesnej historii sztuki, a Elżbieta Kowalczyk zaprezentowała podobne słabości studiów nad toponomastyką. Stanisław Suchodolski ukazał na przykładzie prac na temat początków mennictwa w Europie Środkowej wciąż obecne nienaukowe — a ściślej
rzecz biorąc nacjonalistyczne — uwarunkowania badań historycznych. Natomiast Borys Paszkiewicz upomniał się o szersze zastosowanie numizmatyki w warsztacie badawczym historyka. Referat Jerzego Strzelczyka dotyczył średniowiecznej kartografii
jako osobnej kategorii źródła. Autor wykazał, że jest ono przydatne przede wszystkim dla studiów nad mentalnością epoki.
Wśród referatów podejmujących problematykę konferencji na przykładzie konkretnych zagadnień zwraca uwagę wystąpienie Macieja Michalskiego. Dokonał on analizy wpływu
płci autora i bohatera tekstu źródłowego na opisywany obraz.
Szczególnie wyraźnie rysował się on w przypadku XIII-wiecznych żywotów świętych kobiet. Adam Krawiec zajął się problemami metodologicznymi, jakie rodzi badanie słabo oświetlonej źródłami seksualności w średniowiecznej Polsce. Znaczenie
kontaktów interdyscyplinarnych przedstawił Władysław Duczko na przykładzie buntu w Birce w pierwszej połowie IX w.,
rekonstruowanego na podstawie danych historiograficznych,
archeologicznych i astronomicznych. Jacek Dębicki poruszył temat początków uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej i Śląska, sięgając do

źródeł kartograficznych i narracyjnych, z poezją włącznie. Próbę przybliżenia świadomości grupowej cystersów lubiąskich na
podstawie różnych typów przekazów (legenda o początkach opactwa, dyktat dokumentów z klasztornego skryptorium i pieczęcie) zaprezentował Przemysław Wiszewski. W podobnym kierunku szły rozważania Stanisława Rosika i piszącego te słowa:
wskazywali oni na pułapki, jakie kryją się w interpretacji jednego źródła, szczególnie narracyjnego; postulowali konieczność
poszukiwania przekazów o odmiennym charakterze. Inni referenci analizowali natomiast możliwości badawcze, tkwiące w analizie jednego typu źródła. Jakub Kostowski podkreślał znaczenie bezpośredniego kontaktu z badanym dziełem sztuki, Bogdan Rok rozważał przydatność książki drukowanej dla studiów
nad nowożytną mentalnością. Ryszard Kapiński naszkicował elementy teologii obrazu w średniowiecznym i nowożytnym katolicyzmie na przykładzie portretów kanonizacyjnych.
W pozostałych wystąpieniach, choć wartościowych i przynoszących ważne ustalenia, niżej podpisany nie zdołał uchwycić
refleksji nad naturą źródła historycznego. Leszek Słupecki opowiedział o pomijanym dotąd przez badaczy, a niedawno przypomnianym przez Romana Zaroffa tekście Wiliama z Malmesbury na temat wyroczni słowiańskich. Andrzej Pleszczyński zwrócił uwagę na anachroniczne pojmowanie państwa i stosunków
politycznych monarchii wczesnopiastowskiej. Lucyna Harc opowiedziała się rzetelnością wypisów archiwalnych S. B. Klosego.
Leszek Spychała opowiedział o słabo dotąd zbadanym turkojęzycznym przekładzie średniowiecznej kroniki węgierskiej. Piotr
Oszczanowski ocenił przydatność kazań konsekracyjnych dla historyka sztuki. Paweł Stróżyk zarysował problematykę wielkopolskich herbów złożonych. Piotr Boroń udowodnił, że spreparowana rzekomo w XVIII w. tzw. kronika Prokosza jest w rzeczywistości żartem, powstałym bezpośrednio przed „odkryciem"
tekstu w 1825 r. Roman Stelmach zestawił statystykę średniowiecznych falsyfikatów śląskich. Jarosław Dudek opowiedział
barwny życiorys bizatyńskiego eunucha i męża stanu, logotety
Nicefora.
Nie jest łatwo podsumować konferencję o tak bogatej i zarazem nie do końca spójnej problematyce. Pewne ryzyko zagubienia głównego wątku obrad było poniekąd wpisane w sam jej
tytuł. Temat został sformułowany szeroko i stawiał przed referentami wysokie wymagania: podjęcia refleksji metodologicznej
i odniesienia jej do konkretnych, źródłowych badań. Jednocześnie każda analiza źródła, towarzysząca przecież niemal każdemu studium, pozornie odpowiadała oczekiwaniom organizatorów. Należy podkreślić, że rozważań przywołanych w tytule nie
zabrakło. Wyraźne różnice zdań wzbudziło pojęcie postmodernizmu i konkretnych poglądów, które można by przypisać temu
nurtowi. Pojawiły się wręcz głosy, że żadnego postmodernizmu
nie ma i nie było: są tylko poglądy poszczególnych uczonych,
którym przypina się taką etykietę, choć każdy z nich głosi inne
opinie. Zostało też zakwestionowane istnienie łączonego z tym
terminem radykalnego sceptycyzmu badawczego. Można rzec,
że widmo postmodernizmu krążyło po sali obrad: każdy postrzegał je inaczej i nikt nie chciał się do niego przyznać. Dorobek tej konferencji nie polegał z pewnością na uzgodnieniu jakiegoś stanowiska. Spowodowała ona raczej, co jest zasługą niemałą, pewien ferment wśród badaczy. Przypomniała podstawowe pytania, przed jakimi staje historyk, czy też, mówiąc dokładniej, jakie historyk wciąż powinien sobie stawiać. Co więcej,
wygłoszone na sesji referaty mogą być bardzo przydatne w poszukiwaniach odpowiedzi na te pytania. Wypada zatem czekać
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z nadzieją na zapowiedzianą przez organizatorów publikację tych
tekstów.
Marek Słoń
Instytut Historii PAN
Warszawa

Prace sekcji mediewistycznych V Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (Czerniowce 26-29 VIII 2002)
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mi, podkreślił przy tym, że przedstawiany materiał jest wyborem z opublikowanej ostatnio monografii tematu2. Trzecim referentem był historyk moskiewski młodego pokolenia Timofiej
Guimon, którego wystąpienie dotyczyło odnotowanych w latopisarstwie nowogrodzkim i południoworuskim wiadomości na
temat budownictwa cerkiewnego (Dawnoruskie latopisy XII —
początku XIII w. o budownictwie cerkiewnym: latopisarstwo północno- i południoworuskie). Referat ten należy uznać za świadectwo wzrostu zainteresowań uczonych rosyjskich nowoczesnymi pod względem metodycznym badaniami źródłoznawczymi. Guimon przedstawił formularz, który należy stosować w wypadku wyodrębniania zawartych w źródłach informacji pewnych określonych kategorii (tu na przykładzie wzmianek o fundowaniu obiektów sakralnych). Zainteresowanie słuchaczy wypowiedzą Guimona zaowocowało krótką lecz treściwą dyskusją,
w której udział wzięli między innymi Henadij Winohradow, Leontij Wojtowycz i Dariusz Dąbrowski. Zastanawiano się głównie nad potrzebą prowadzenia analizy testów latopisarskich
w sposób zaproponowany przez autora, pojawiło się też szczególowe pytanie, czy jest możliwe i zasadne zestawianie ze sobą
wzmianek zasadniczo różniących się proweniencją oraz charakterem latopisów ipatiewskiego i nowogrodzkiego pierwszego. Dwa
następne referaty również nosiły w dużej mierze charakter źródłoznawczy a dotykały różnych kwestii związanych z dziejami Kiewopeczerskiej Ławry. Zostały one wygłoszone przez badaczy
z Moskwy, Igora Danilewskiego i Jurija Artamonowa. Pierwszy
z nich zaprezentował dobrze udokumentowany źródłowo tekst
Narodziny tradycji latopisarskiej w klasztorze Peczerskim w Kijowie, natomiast drugi przedstawił referat Zycie Feodosija Peczerskiego jako źródło historyczne, mocno uwypuklając kwestię tradycji o działalności Feodosija na Czernihowszczyźnie i tradycji

W dniach 26-29 VIII 2002 r. odbył się w Czerniowcach
V Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (MAU).
Kongresy te są największym i najważniejszym zgromadzeniem
naukowców zajmujących się różnymi aspektami szeroko pojętego ukrainoznawstwa. Organizowane są co trzy lata, począwszy
od 1990 r. Pierwszy Kongres MAU zebrał się w Kijowie, drugi
obradował we Lwowie, trzeci w Charkowie, natomiast przedostatni w 1999 r. w Odessie. Na V Kongres przybyło — według
organizatorów — około 900 badaczy, reprezentujących ośrodki naukowe USA, Kanady, wielu krajów europejskich, a nawet
Argentyny, Australii i Korei Południowej. Bardzo liczna, kilkudziesięcioosobowa była reprezentacja polska, w skład której wchodzili przedstawiciele wielu ośrodków badawczych i różnych kierunków ukrainoznawstwa.
Organizatorzy zdecydowali się na wyodrębnienie dziesięciu działów tematycznych Kongresu, które podzielone zostały
jeszcze na liczne sekcje1.
Problematyce mediewistycznej poświęcone były w zasadzie
w całości trzy sekcje. Badacze z sześciu krajów zaprezentować
0 stosunkach pomiędzy tym świątobliwym mnichem i księciem
mieli łącznie 28 referatów. Niestety, wysoka okazała się absenkijowskim Świętopełkiem. Oba wystąpienia wzbudziły dość życja uczestników. Np. w sekcji „Knjaża doba ukrains'koi istorii"
wy oddźwięk, przejawiający się w szczegółowych pytaniach do
zabrakło aż dziewięciu wystąpień. Nieobecność tak wielu badaautorów. Podobną reakcję wywołał referat Przejawy miejscoweczy, w tym kilku uznanych specjalistów, należy uznać za niewątgo patriotyzmu („nasi" w twórczości latopisarskiej XI-XII w.) przedpliwą stratę, szczególnie że spore oczekiwania budziła tematyka
stawiony przez Tatianę Wiłkuł z Kijowa. Serhij Fedak z Użhoprzynajmniej kilku wystąpień. W tej sytuacji nader szczęśliwa
rodu przedstawił referat zatytułowany Państwowo-polityczna
okazała się decyzja o połączeniu sekcji „Knjaża doba ukewolucja imperium Rurykowiczów w pierwszej połowie XII w. Rerains'koi istorii" i „Problemy doslidżennja litopysannja" podjęakcja słuchaczy na to wystąpienie była zdecydowanie negatywta po konsultacjach z referentami przez profesorów Mykołę
na. Podniesiono choćby kwestię niewłaściwego, anachroniczneKotljara i Leontija Wojtowycza.
go użycia przez autora terminu „imperium". Zakwestionowano
przedstawiony przez niego (choć nie była to autorska koncepPierwszą turę obrad rozpoczął gość z Nowego Jorku, necja) schemat wewnętrznego podziału Rusi na cztery różniące
stor historyków ukraińskich, Oleksandr Dombrowskyj referasię części (Ruś południowa, Nowogród Wielki, Ruś Zaleska,
tem Prolegomena do psychohistorii Ukrainy — Rusi w aspekcie
etnogenezy. Wystąpienie to, w zasadzie będące dość ogólnikową Połock). Przede wszystkim zaś skrytykowano metodę dowodzenia polegającą na doborze argumentów pasujących do budowarozprawką o charakterze historiograficznym, nie wzbudziło odnej konstrukcji. Odmienną reakcję wywołało następne wystądźwięku u słuchaczy, co wyraziło się w braku pytań do referenpienie. Lwowski historyk Jarosław Knysz przedstawił referat
ta. Mykoła Kotljar (Wewnętrzna (międzyksiążęca) dyplomacja
Rusi XII-XIII
w. ) zaprezentował podsumowanie swych badań pod tytułem Jermołajewska redakcja Latopisu ipatiewskiego.
Słuchaczom zostały zaprezentowane wyniki badań, które przyna temat mechanizmów rządzących dyplomacją średniowieczniosły odkrycie drobnych fragmentów nieznanej siedemnastonej Rusi (przede wszystkim epoki domongolskiej). Uczony ten
wiecznej redakcji południoworuskiego latopisu, nazwanej przez
uwypuklił problem przyczyn zawierania umów między książętaautora „uhornickim", ze względu na proweniencję kodeksu,
w okładce którego znajdowały się karty odnalezionego źródła.
1
Uznanie dla Knysza wyrazili m.in. A. Tołoczko, L. Wojtowycz
Organizatorzy wyodrębnili następujące działy: Językoznawstwo
(7 sekcji); Teoria literatury (4 sekcje); Literatura XX wieku (15 sekcji plus 7 posiedzeń tematycznych); Problemy ukraińskiej kultury (7 sekcji); Ukrainoznawstwo geograficzne (bez podziału na sekcje); Historia
(54 sekcje, w tym 8 sekcji politologicznych); Prasoznawstwo (bez podziału na sekcje); Filozofia (bez podziału na sekcje); Religioznawstwo (bez
podziału na sekcje); Pedagogika (1 sekcja oraz dwa posiedzenia tematyczne). Przewidziane były również panele dyskusyjne. Dodać można
jeszcze sekcję archeologiczną, gdzie przedstawiono pięć referatów.

1 M. Kotljar, którzy podkreślili wagę zaprezentowanego odkrycia. Ostatni z referatów w pierwszym dniu obrad przedstawił
Henadij Winohradow z Dniepropietrowska. Nie wzbudził on
2

2002.
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