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I SEMINARIUM PROJEKTU BADAWCZEGO 
FONTES IURIS LUSATIAE SUPERIORIS VETUSTISSIMI, 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, 9-10 CZERWCA 2016 R.

Najstarszą dotąd niewydaną drukiem miejską księgą sądową przechowywaną 
w archiwach polskich jest tzw. Czerwona Księga miasta Zgorzelca z lat 1305-1416. 
Krytyczne opracowanie i wydanie tego rękopisu jest obecnie przedmiotem między-
narodowego projektu fi nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (wykonawcy: dr 
Krzysztof Fokt z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Christian Speer z Uniwersytetu 
Marcina Lutra w Halle, dr Maciej Mikuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego). Prace 
związane z wydaniem tej księgi, liczącej w przybliżeniu 28 tys. wersów, stały się 
asumptem do zorganizowania międzynarodowego seminarium naukowego poświę-
conego początkom kancelarii i najstarszym księgom miejskim z obszaru Czech, Mo-
raw, Małopolski, Śląska, Słowacji i Niemiec. Spotkanie to odbyło się w salach repre-
zentacyjnych zajmowanego przez Wydział Prawa i Administracji UJ Pałacu Larischa 
w dniach 9-10 czerwca 2016 r. Wzięli w nim udział referenci i goście z następują-
cych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Marcina 
Lutra w Halle, Saskiej Akademii Nauk w Lipsku, Uniwersytetu Zachodnioczeskiego 
w Pilźnie, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Uniwersytetu Trnawskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydziału Prawa i Admi-
nistracji i Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dwudniowe seminarium, prowadzone w językach niemieckim i angielskim, 
składało się z części pierwszej: sesji naukowej poświęconej węzłowym problemom 
początków kancelarii miejskich i ich wytworów (9 VI), oraz drugiej (10 VI), obej-
mującej prezentację czterech projektów badawczych poświęconych inwentaryzacji 
i edycji źródeł tego typu: realizowanych lub planowanych.

Seminarium otwarła prof. dr hab. Dorota Malec, prodziekan Wydziału Prawa 
i Administracji oraz kierownik Pracowni Wydawnictw Źródłowych. Po przywitaniu 
uczestników w imieniu władz Wydziału oraz po odczytaniu skierowanego do nich 
listu prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa (honorowego pa-
trona przedsięwzięcia), prof. Malec przekazała głos prof. dr hab. Danucie Janickiej 
celem poprowadzenia sesji przedpołudniowej. Zaplanowane w niej zostały referaty 
dotyczące obszaru Czech, Moraw oraz Słowacji (prof. Hana Pátková, Stadtbücher in 
Böhmen bis 1350; dr Vílem Knoll, Älteste Stadtbücher und Anfänge der Stadtkanzlei 
in Eger; dr hab. Katalin Gőnczi, Stadtbücher aus dem Königreich Ungarn im Spie-
gel der städtischen Schriftkultur; dr hab. Adriana Švecová, Die Stadtrechtsbücher in 
der mittelalterlichen Slowakei und Ungarn als Beispiel des eigenen Selbstbewusst-
seins im Rahmen der europäischen Rechtskultur). Wystąpienia referentów wywołały 
ożywioną dyskusję, w której akcentowano m.in. potrzebę studiów nad środkowo-
wschodnio-europejskim uniwersum kulturowym, którego trzon stanowią miejskie 
księgi sądowe. Z kolei prof. Hana Pátková moderowała sesję popołudniową. Cztery 
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wystąpienia poświęcone zostały problematyce powstania i dyfuzji miejskich ksiąg 
prawnych oraz wpływu prawa rzymskiego na czeskie prawo miejskie (Nad’a Šta-
chova i Lenka Šmidová-Malárová, Law Books from Brno and their relationship to 
contemporary legal practice), badaniom wzajemnych interakcji języków zachodnio-
słowiańskich w świetle ksiąg miejskich (dr Marija Lazar, Stadtbücher aus der We-
stslowakei, Schlesien und Kleinpolen und Interpretationen ihrer Mehrsprachigkeit) 
oraz problematyce początków kancelarii miejskich na ziemiach polskich w szerokim 
kontekście społecznym i politycznym (dr hab. Ewa Wółkiewicz, Das Kanzleiwesen 
der Stadt Neisse bis um 1400; dr Piotr Okniński, The Origins of Urban Chanceries in 
Lesser Poland: 13th-14th Centuries).

Obrady pierwszego dnia zostały podsumowane przez prof. Andreasa Ranfta. Moc-
no podkreślił on znaczenie studiów prowadzonych w ramach kilku dyscyplin, pozwa-
lających na wszechstronne oświetlenie problematyki miejskiej w kontekście prawa, 
kultury, społeczeństwa i języka, postulując kontynuację spotkań seminaryjnych po-
święconych tematyce miejskiej. Po zakończeniu obrad pierwszego dnia, uczestnicy 
seminarium zostali podjęci w magistracie przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Obrady w drugim dniu prowadził prof. Wacław Uruszczak, który w swym wy-
stąpieniu zaprezentował uczestnikom bogatą krakowską tradycję edycji źródeł histo-
ryczno-prawnych, a także – na przykładach serii „Volumina Constitutionum” i „Fon-
tes Iuris Polonici” – ich współczesność. Przekazał następnie głos prof. Andreasowi 
Ranftowi oraz dr. Christianowi Speerowi. Realizowany przez nich projekt „Index 
Librorum Civitatum” obejmuje tytaniczne zadanie rejestracji i opisu ponad 68 tys. 
ksiąg miejskich z terenu Niemiec, a także sondażową grupę miast z innych krajów 
(Austria, Czechy, Polska, Włochy). W kolejnym wystąpieniu w tej sesji dr Wieland 
Carls (Forschungen zum sächsisch-magdeburgischen Recht an der Sächsischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Leipzig – Projektvorstellung und Ausblick) naświetlił 
dotychczasowe osiągnięcia w projekcie pt. Das sächsisch-magdeburgische Recht als 
kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas, reali-
zowanym w Saskiej Akademii Nauk przez zespół interdyscyplinarny pod kierunkiem 
prof. Heinera Lücka, którego wyniki prezentowane są w specjalnej serii wydawni-
czej „Ivs Magdeburgense in Oriente”. Referent wskazał także na główne kierunki 
dalszych badań, które są planowane po zakończeniu w 2019 r. obecnego projektu, 
a są nimi studia nad Weichbildem Magdeburskim. Dr Krzysztof Fokt w szczegółach 
przestawił zamierzenia i cele projektu „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” 
(Das NPRH-Projekt „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi”). Scharaktery-
zował pokrótce wydawaną księgę, podkreślając jej walory poznawcze, a następnie 
skupił się na przyjętych metodach wydania średniowysokoniemieckiego i łacińskie-
go tekstu, w tym zasadach modernizacji i konstrukcji indeksów. Wystąpienie dr. Ma-
cieja Mikuły dotyczyło projektu planowanego (Digitale Editionen rechtshistorischer 
Quellen), polegającego na elektronicznej metaedycji źródeł średniowiecznego prawa 
miejskiego w ramach dostępnej w Internecie bazy zapewniającej wszechstronne prze-
szukiwanie zgromadzonych w niej tekstów w oparciu o zadane kryteria rzeczowe, 
chronologiczne i inne. Po zakończeniu prezentacji miała miejsce dyskusja, dotycząca 
m.in. zasad wydania najstarszej księgi zgorzeleckiej oraz założeń elektronicznej me-
taedycji źródeł miejskich.
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Podsumowania obrad drugiego dnia dokonał prof. Wojciech Mrozowicz. Zaak-
centował w nim bogactwo miejskiej kultury prawnej i średniowiecznego piśmiennic-
twa miejskiego, co stanowi niełatwe wyzwanie dla badaczy na nowo podejmujących 
nigdy niekończące się zadanie inwentaryzacji, katalogowania i udostępniania tego 
typu źródeł. Podkreślił doniosłe znaczenie poznawcze ksiąg miejskich, w tym szcze-
gólnie rachunkowych, a także potrzebę dalszych studiów nad uniwersum kultury 
prawnej w ramach miast prawa magdeburskiego.

Pierwsze seminarium projektowe sfi nansowane zostało ze środków projektu 
badawczego NPRH „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi”, przy wsparciu 
organizacyjnym Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz materialnym: Prezydenta 
Miasta Krakowa oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego „Bratniak”.

Artykuły z seminarium ukażą się na łamach czasopisma „Krakowskie Studia 
z Historii Państwa i Prawa”.

KRZYSZTOF FOKT, MACIEJ MIKUŁA (Kraków)
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