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STUDENCKIE
KOŁO EPIGRAFICZNE:
najważniejsza jest pamięć o ludziach...
Podobno człowiek żyje tak długo, jak długo trwa o nim
pamięć%u2026Przekonanie w słuszność tych słów przyświecała założycielom jedynego w Polsce Studenckiego
Koła Epigraﬁcznego, dla których praca nad inskrypcjami
epitaﬁjnymi i nagrobnymi jest jedną z form przekazywania
pamięci o ludziach i dziedzictwa przeszłości.
Studenckie Koło Epigraﬁczne swą działalność oﬁcjalnie
rozpoczęło 19-go stycznia 2006 roku. Oﬁcjalnie, ponieważ współpraca w zakresie badań epigraﬁcznych doktora
Adam Górskiego, pracownika naukowego Zakładu Nauk
Pomocniczych Historii, oraz dwunastu obecnych członków
SKE sięga roku 2004. W czerwcu tego roku miał miejsce
pierwszy obóz epigraﬁczny, podczas którego jego uczestnicy pracowali nad inskrypcjami w Lapidarium Rzeźby
Nagrobnej, na terenie istniejącego od 1609 roku cmentarza ewangelickiego, najstarszej nekropolii chrześcijańskiej
w Polsce. W lipcu 2005 roku odbył się kolejny obóz, tym
razem w Bytomiu Odrzańskim, gdzie znajdują się piękne,
pochodzące z XVII-go i XVIII-go wieku, ewangelickie nagrobki. Wówczas kilkunastoosobowa grupa studentów II i
III roku Historii wraz z doktorem Adamem Górskim podjęła
decyzję o odłączeniu się od Koła Naukowego
Historyków Studentów, funkcjonującego od
niemal trzydziestu lat przy Instytucie Historii, i
rozwijaniu swoich zainteresowań w ramach
własnej organizacji.
Zaistnienie SKE nie byłoby możliwe, gdyby
nie jego obecny opiekun naukowy, dr Adam
Górski, który nie tylko teoretycznie przygotował
studentów do pracy badawczej w ramach kursu
Nauk Pomocniczych Historii, ale dzięki organizacji wspomnianych obozów stworzył możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności
w trakcie pracy nad odczytywaniem inskrypcji.
Doktor czuwa nad wszystkimi przedsięwzięciami realizowanymi przez członków SKE.
Czym zajmuje się epigraﬁka? Epigraphe z języka greckiego tłumaczy się jako napis. Wobec
tego celem epigraﬁki, jako jednej z nauk pomocniczych historii, jest odczytywanie napisów
wykonanych na materiale twardym (np. na marmurze, złocie, srebrze czy drewnie). Członkowie
SKE koncentrują się przede wszystkim na inskrypcjach nagrobnych i epitaﬁjnych, ale przedmiot badań mogą również stanowić dzwony czy
naczynia liturgiczne.
Aktualnie członkowie SKE uczestniczą w
projekcie badawczym, którego celem jest
inwentaryzacja zabytków epigraﬁcznych
powiatu zielonogórskiego, a w dalszej perspektywie całego województwa lubuskiego.
Praca ta polega na odnalezieniu cmentarzy
ewangelickich i odczytaniu zachowanych na
płytach nagrobnych inskrypcji. Niestety, bardzo często zamiast cmentarza zastać można
już tylko ruiny.
Sukcesem na koncie SKE było nawiązanie
współpracy z członkami Sekcji Epigraﬁcznej
Koła Naukowego Historyków Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Taki cel przyświecał
Międzyuczelnianym
Warsztatom
Epigraﬁcznym, które odbyły się w kwietniu
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2006 roku w Krakowie. Zielonogórscy studenci, pod opieką
dr Adam Górskiego, mieli okazję zapoznać się z metodami
pracy stosowanymi przez krakowian, i zwiedzić najpiękniejsze miasto w Polsce. W październiku będzie miała miejsce
rewizyta członków Sekcji, podczas której zaprezentowane
zostaną im zabytki epigraﬁczne, również pięknego miasta,
Zielonej Góry i okolic.
Plany na wakacje? Po lipcowym wypoczynku...wyjazd
na trzeci już obóz. Ponownie do Wschowy, ale tym razem zamiast dwunastu osób będzie około trzydziestu
młodych epigraﬁków, ponieważ tyle obecnie wynosi
liczba członków SKE. Efekty ich pracy przedstawione
zostaną podczas konferencji historycznej, planowanej
na listopad 2006 roku.
Zaangażowanie w taką formę przekazywania pamięci o
ludziach, którzy kiedyś mieszkali na terenie obecnego województwa lubuskiego, można uznać za pewną formę prywatyzacji przeszłości, bowiem dzięki odkrywaniu zaginionych
cmentarzy, w pewnym sensie odkrywamy tożsamość tych
terenów, a więc i ich mieszkańców.
Anna Janczys

