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(zakony, miasta, szkolnictwo). Na zakończenie M. Mostert 
podsumował wyniki obrad sympozjum utrechckiego na tle 
wcześniejszych spotkań poświęconych pismu jako jednemu ze 
środków komunikacji w średniowieczu. 

Upowszechnienie się modelu kultury, którego jednym z wy-
znaczników jest przyjęcie pisma jako podstawowego środka ko-
munikacji dokonało się w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej w okresie obejmującym  czasy od momentu przyjęcia chrze-
ścijaństwa przez Polskę, Węgry i Czechy aż po wiek XX w. Nie 
ulega wątpliwości,  że badanie tego typu skomplikowanego i wie-
lowarstwowego procesu, przebiegającego  w długim trwaniu wy-
maga ujęć komparatystycznych, uwzględniających  a z jednej stro-
ny specyfikę  regionalną  z drugiej wzajemne relacje z centrami 
kulturalnymi Europy Zachodniej. Dzięki organizatorom sym-
pozjum utrechckiego ważny krok w tym kierunku został posta-
wiony. Za ich sukces uznać należy zarówno wybór koncepcji 
sympojum, wysoki poziom merytoryczny przedstawionych refe-
ratów oraz ożywioną  dyskusję i, co warte podkreślenia, życzliwą 
i gościnną  atmosferę  towarzyszącą  w każdej chwili jego uczest-
nikom. Z pewnością  przekona się o tym również czytelnik, gdyż 
organizatorzy przewidują  publikację tomu referatów,  wygłoszo-
nych na sympozjum w ramach serii Utrecht  Studies  in Medieval 
Literacy. 

Piotr Rabiej 
Uniwersytet  Jagielloński 

Instytut  Historii 

„Dyplomatyka dokumentów sądowych (odplacita  do 
acta — XII-XV w.)" Kongres Międzynarodowej Ko-
misji Dyplomatyki (Bolonia, 12-15 IX 2001) 

W dniach 12-15 IX 2001 r. w Bolonii odbył się jubileuszo-
wy X Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Com-
mission internationale  de  Diplomatique),  której działalność trwa 
już od 1965 r., choć formalne  powołanie jej do życia przy Mię-
dzynarodowym Komitecie Nauk Historycznych (Comité Inter-
national des Sciences Historiques) nastąpiło  na kongresie w Mos-
kwie w 1970 r. 

Warto najpierw, z racji jubileuszu, przypomnieć o najważ-
niejszych osiągnięciach  tego zasłużonego gremium. W ciągu  z gó-
rą  trzydziestu lat kolejne kongresy Komisji podejmowały węzło-
we problemy dyplomatyki europejskiej: zagadnienia dyploma-
tyki papieskiej (Rzym), początki  i rozwój kancelarii średnio-
wiecznych suwerenów (Budapeszt, Paryż), kancelarie księstw 
terytorialnych późnego średniowiecza (Monachium), notariat 
publiczny i dokument prywatny (Walencja), dyplomatyka bisku-
pia (Innsbruck), średniowieczna dyplomatyka miejska (Ganda-
wa). Obok kongresów organizowanych samodzielnie przez Ko-
misję były też obrady w ramach międzynarodowych kongresów 
historycznych CISH: „Kancelaria i kultura w średniowieczu" 
(Stuttgart) i „Fałszerstwa dokumentowe" (Madryt). Publikacje 
materiałów pokongresowych to fundamentalne  pozycje w bib-
liotece dyplomatyka1. 

1 Ostatnio: La diplomatique  urbaine en Europe au moyen âge. Actes 
du  Congrès  de  la Commission internationale  de  Diplomatique. Gand,  25-
-29 août 1998, publiés par W. Prevenier et Th. de Hemptinne, Lou-
vain/Apeldoom 2000. 

Organizowano też spotkania innego rodzaju. Część z nich 
poświęcona była przygotowaniu dwóch ważnych wydawnictw. 
W 1984 r. wydano międzynarodowe normy dla edycji dokumen-
tów średniowiecznych (Normes  internationales  pour l'édition  des 
documents  médiévaux)2,  zaś w 1994 r. w Walencji ukazał się 
„Międzynarodowy słownik dyplomatyki" (Vocabulaire  interna-
tional de  la diplomatique)3.  Obejmuje on terminologię w trzyna-
stu językach, w tym węgierską,  czeską  i rumuńską,  jednak bez 
polskiej. Odbywano też inne spotkania, jak np. kolokwium w Se-
willi w 1994 r. poświęcone późnośredniowiecznemu notariatowi 
publicznemu. 

Jubileuszowy kongres zebrał się w Aula Prodi na Piazza 
San Giovanni in Monte, w zabytkowym, poklasztornym budyn-
ku uniwersytetu bolońskiego, kolebki europejskiej nauki prawa. 
Nietrudno więc się domyśleć, że obrady dotyczyły dyplomatyki 
dokumentów sądowych,  z uwzględnieniem problematyki przej-
ścia od dokumentu do akt (La  diplomatica  dei  documenti  giudi-
ziari. Daiplaciti  agli  acta — secc. XII-XV). 

Obrady poprzedziły wystąpienia  rektora Università di Bo-
logna P. U. Calzolari i przedstawicieli innych miejscowych władz. 
Otwarcia dokonał Walter Prevenier, przewodniczący  Komisji 
Dyplomatyki. Referat  wprowadzający  wygłosiła Giovanna Ni-
colai z rzymskiego uniwersytetu La Sapienza (Gli  acta giudiziari 
—secc. XII-XIII:  nuove tipologie  di  documentazione  diplomati-
ca), zarazem główny organizator Kongresu. Mówiła o rozwoju 
dokumentacji sądowej  w okresie XII-XIII w., przedstawiając  pro-
pozycję nowej typologii dokumentacji dyplomatycznej, z uwzględ-
nieniem rozmaitych etapów przechodzenia od dokumentu sa-
modzielnego do sądowych  rejestrów kancelaryjnych, czyli ksiąg 
wpisów. Peter Herde przedstawił fundamentalne  zagadnienie 
z kręgu problematyki dokumentu sądowego  w kancelarii papie-
skiej, dostarczającej  wzorów dla całej Europy (Le  lettere  pontifi-
cie di  giustizia del  XIII  e XIV  secolo e la „Audientia  litterarum 
contradictarum"). 

Dalszy ciąg  obrad przebiegał już według klucza terytorial-
nego. Sesja popołudniowa była zdominowana przez problema-
tykę francuską.  Odczytany pod nieobecność autora, referat  Oli-
viera Guyotjeannin zajął  się słabo rozpoznanymi kancelaryjny-
mi rejestrami francuskich  sądów  senioralnych (La  production 
documentaire  de  justices seigneuriales  françaises  — XIV-XVI  s. ), 
zaś Alfred  Soman przedstawił całkowicie nowożytną  problema-
tykę archiwów kryminalnych paryskiego parlamentu (Les  archi-
ves criminelles  du  Parlement  de  Paris 1500-1790). Serge Dauchy 
przeprowadził analizę ugód, dotyczących  Tournai, które zostały 
zawarte wobec tegoż Parlamentu (Les  accords  tournaisiens au 
Parlement  de  Paris XV-XVI  s.: analyse juridique  et diplomatique). 
Ostatni tego dnia referat  Marie-Charlotte Le Bailly poświęciła 
sądowym  rejestrom Rady Holandii i Zelandii (Les  registres  du 
Conseil  de  Holland  et Zélande  au XV  s. ) opierając  się przy tym 
na wynikach swej świeżo obronionej rozprawy doktorskiej. 

Obrady przedpołudniowe drugiego dnia kongresu wypeł-
niły wystąpienia  badaczy hiszpańskich i portugalskich. Referat 
Josefy  Sanz Fuentes i M. Calleja Puerta przedstawił próbę ty-
pologii dokumentacji sądowej  w królestwie kastylijskim (Tipo-
logia de  la documentación  judicial  en el reino de  Castilla.  Baja 
Edad  Media),  a Maria Milagros Carcel Orti mówiła o doku-
mentacji sądowej  oficjalatów  biskupich w Walencji i Xàtiva 
(Documentos  judiciales  de  la administración  diocesana  Valenti-

2 Wydawnictwo Institución Fernando el Católico, Folia  Caesarau-
gustana I:  Diplomatica et sigillographica. 

3 Ed. M a Milagros Carcel OrtŁ 



Kronika 233 

na s. XIV-XV).  Maria Luisa Pardo Rodriguez zajęła się doku-
mentami sądowymi  sewilskimi (Las  escribanias de  Justicia  de 
Sevilla).  José Marques wespół z M. C. de Almeida Cunha poru-
szył problem dokumentów sądowych  z Braga (Conflito  de  juris-
diçoes  e documentos  judiciais.  O caso de  Braga). Maria Helena 
da Cruz Coelho i Armando Luis de Carvalho Homem skupili 
się na aktach sądowych  króla Piotra I (Les  actes judiciaires  Pier-
re I  du  Portugal  1357-1366). 

Po południu tego dnia uczestnicy kongresu wyjechali do 
Calcary, gdzie odbyło się zgromadzenie członków Komisji, a wszyst-
kich czekały atrakcje towarzyskie. 

Podczas przedpołudniowej sesji trzeciego dnia obrad przy-
szła pora na wystąpienia  gospodarzy. A. Pado Schioppa przed-
stawił uwagi o sądownictwie  kościelnym w Mediolanie (Note  sul-
la giustizia ecclesiastica nella  Milano  di  fine  Duecento), a M. Aschieri 
zajął  się rolą  jaką  opinie prawników odgrywały w aktach proce-
sowych (I  consilia dei  giuristi  come acta del  processo). F. Magi-
strale mówił o dokumentacji sądowj  w regionie Bari (La  docu-
mentazione giudiziaria  in Terra  di  Bari in età normanno-sveva), 
a Augusto Antoniella i Laura Carbone o aktach kryminalnych 
(Gli  atti criminali dei  giusdicenti  fiorentini  di  Arezzo. I  „libri ma-
leficorum"  dalla  „capitolazione"  del  1384 a quelle  del  1530). Na 
koniec Jane Sayers wygłosiła referat  o kościelnym dokumencie 
sądowym  w Anglii (Legal  documents  of  the church in England  in 
the 12 and  13 centuries) zwracając  uwagę na takie ich typy jak 
acta i processi. 

Na sesji popołudniowej głos zabrali badacze niemieccy. 
Knut Wolfgang  Nörr przedstawił dzieło piętnastowiecznego pra-
wnika (Über  den  Processus iudicii  des  Johannes  Urbach  aus dem 
15. Jahrhundert),  zaś Christine Magin — cesarski Sąd  Kameral-
ny i jego akta (Das  kaiserliche  Kammergericht  und  seine Quellen 
in der  zweiten Hälfte  des  15. Jahrhunderts).  Reinhard Härtel 
omówił dokumenty sądowe  z rejonów pomiędzy Dunajem a Ad-
riatykiem (Documenti  giudiziari  fra  Danubio e Mare  Adriatico). 

W trakcie tejże sesji nadszedł czas na referaty  dotyczące 
Europy Wschodniej. Siergiej M. Kasztanow przedstawił zarys 
dziejów i typologię dokumentu sądowego  ruskiego (Les  actes 
judiciaires  en Russie aux XIV-XV  siècles). Laszlo Solymosi mó-
wił o początkach  sądownictwa  świeckiego i jego dokumentów na 
Węgrzech (Die  Anfänge  der  weltlichen  Gerichtsbarkeit  und  Ur-
kundenausfertigung  in Ungarn). 

Problematyka tej części Europy była też kontynuowana pod-
czas ostatniego dnia obrad, które odbyły się w Rawennie w no-
woczesnej auli mieszczącego  się tam wydziału konserwacji za-
bytków uniwersytetu bolońskiego. Maria Blahova zaprezento-
wała późnośredniowieczne czeskie sądownictwo  miejskie oraz 
jego produkcję aktową  i dokumentową  (Die  städtische  Gerichts-
barkeit  und  ihre Produkte  im böhmischen Spätmittelalter),  zaś 
Ivan Hlavacek mówił o zemskich deskach  (Die  böhmischen 
Landtafeln  als Produkt  der  höchsten Landesgerichtbarkeit).  Re-
ferat  nieobecnej Zdenki Hledîkovej o dokumentach czeskich 
sądów  kościelnych (Das  schriftliche  Vermächtnis  der  Kirchlichen 
Gerichtsbarkeit  in der  Prager  Diözese in der  Luxemburgerzeit)  nie 
został odczytany z braku czasu. Wynikło to z przedłużenia wizy-
ty uczestników kongresu w siedzibie władz miejskich Rawenny, 
gdzie byli oni podejmowani przez burmistrza. 

Obrady zakończyły dwa referaty  dotyczące  spraw polskich. 
Krzysztof  Skupieński skupił się na kościelnym dokumencie są-
dowym (Le  document  judiciare  ecclésiastique en Pologne  médiéva-
le), a Antoni Gąsiorowski  i Tomasz Jurek mówili o dokumen-
cie świeckim (Die  weltliche  Gerichtsurkunde  in mittelalterlichen 
Polen ). 

Zamknięcia obrad dokonał nowy przewodniczący  Komisji, 
wybrany podczas obrad Kongresu — Theo Kölzer z Bonn, do-
tychczas pełniący  funkcję  skarbnika. 

Referaty  wygłoszone podczas obrad kongresu zostaną  ogło-
szone drukiem. Bez wątpienia  będzie to wydawnictwo równie 
wartościowe, jak materiały kongresów poprzednich. Badacze za-
interesowani problematyką  dokumentu i akt sądowych  znajdą 
w nim szeroką  perspektywę, pozwalającą  nie tracić z oczu roz-
maitych odmian terytorialnych, chronologicznych i merytorycz-
nych tego zjawiska, a zarazem umożliwiającą  odczytywanie jego 
generalnych linii rozwojowych. Znajdą  też inspirujące  wzory, 
pokazujące  jak prowadzić badania dyplomatyczne nie zaskle-
piając  się w trącącym  myszką  kanonie kwestionariuszy badaw-
czych i instrumentariów. 

Na koniec warto wspomnieć, że obradom towarzyszyły też 
atrakcje innego rodzaju, jak zwiedzanie zabytków Bolonii i po-
dziwianie słynnych mozaik raweńskich. Gospodarzom udało się 
nadać kongresowi, tak na sali posiedzeń jak i w kuluarach, at-
mosferę,  której często zazdrościmy mieszkańcom Italii — z bra-
kiem pośpiechu i docenianiem wagi spraw pozornie drugorzęd-
nych, jak przerwy w obradach i posiłki. Z pewnością  sprzyjało 
to pogłębionej refleksji,  a także pozwalało oderwać się od myśli 
o tragedii amerykańskiej, która uczestników Kongresu obcho-
dziła tym żywiej, że znaczna ich część leciała do Bolonii właśnie 
11 września. Każdego dnia obrad chwilą  ciszy oddawano cześć 
pamięci ofiar  terroru. 

Krzysztof  Skupieński 
Uniwersytet  M.  Curie-Skłodowskiej 

Instytut  Historyczny 
Lublin 

Kancelaria  wielkich  mistrzów  w Malborku  — wysta-
wa w Muzeum Zamkowym w Malborku (15 VI — 
15 VIII 2001) 
Kancelarie  krzyżackie.  Stan  badań i perspektywy  ba-
dawcze  — międzynarodowa konferencja  naukowa 
(Malbork 18-19 X 2001) 

W dniach 15 VI — 15 VIII 2001 w Muzeum Zamkowym 
w Malborku miała miejsce wystawa czasowa prezentująca  dzia-
łalność i organizację centralnej kancelarii krzyżackiej. Instytu-
cjami współpracującymi  przy jej organizacji były: Archiwa Pań-
stwowe z Gdańska i Torunia oraz Biblioteka Gdańska PAN. 
Dzięki nim, po raz pierwszy w Malborku, prezentowane były 
średniowieczne dokumenty i listy krzyżackie, tabliczki woskowe 
oraz liturgiczne księgi używane w Zakonie Niemieckim z XIV 
i XV w. W czterech salach Przyziemia Pałacu Wielkich Mi-
strzów (zapewne pomieszczeniach dawnej kancelarii) zaprezen-
towane zostały: warsztat średniowiecznego pisarza, organizacja 
kancelarii wielkich mistrzów, rozwój dokumentu krzyżackiego, 
pieczęcie wielkich mistrzów oraz księgi użytkowane w pracach 
kancelaryjnych (księga komturstwa gdańskiego) i w codziennej 
liturgii (brewiarze, notularz, mszał). Te ostatnie podkreślały 
fakt,  iż na czele kancelarii stał najprawdopodobniej kapelan 
wielkiego mistrza, a zatrudnione tam osoby były stanu duchow-
nego. Najcenniejszym eksponatem na wystawie był tabliczki wo-
skowe z zapiskami sądowymi  komturstwa gdańskiego (BG PAN), 
po raz pierwszy pokazane publicznie po konserwacji, a więc w po-
staci zupełnie nie znanej wcześniejszym badaczom. Całości do-


