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godziwość jej nadużycia3. Siedemnastowieczną  kronikę klaszto-
ru cystersów w Pelplinie, jej autora i treść, przedstawił słucha-
czom Klemens Bruski (Gdańsk). Natomiast Aleksander Jan-
kowski (Bydgoszcz) i Marek Gogolin (Bydgoszcz) omówili wy-
niki swych badań nad więżbą  dachową  pocysterskiego kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowie Morskim, wed-
ług autorów w znaczący  sposób rzutujących  na jego chronolo-
gię. Jako ostatni wystąpił  Dariusz A. Dekański (Gdańsk), który 
przedstawił dokonania Torunia i Gdańska — dwu ośrodków ba-
dawczych, zajmujących  się dziejami cystersów Pomorza i Kujaw 
w okresie średniowiecza. 

Obrady konferencji  zakończono dyskusją  plenarną,  aby na-
stępnie wyjechać do Byszewa, gdzie zwiedzano XVIII-wieczny 
kościół Św. Trójcy. Stamtąd  zaś udano się do Koronowa na 
okolicznościowy koncert organowy. W ostatnim dniu spotkania 
odbyła się wycieczka północnym odcinkiem „szlaku cysterskiego"; 
na jej trasie znalazły się takie miejscowości jak: Chełmno — 
Nowe — Gniew — Pelplin. Materiały z omawianej sesji zostaną 
opublikowane drukiem w osobnym tomie „Naszej Przeszłości". 

Dariusz Karczewski 
(Bydgoszcz) 

Konferencja  „Edycje niemieckojęzycznych źródeł 
historycznych z basenu Morza Bałtyckiego (XIV-
-XVI w.)" Część II: „Wybrane problemy i perspek-
tywy" (Toruń 5-7 X 2000) 

Ośrodek toruński, a przede wszystkim Instytut Historii 
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 
lat organizuje polsko-niemieckie konferencje  naukowe poświę-
cone problematyce regionu bałtyckiego. Wystarczy wspomnieć 
znakomitą  serię spotkań i powstałych w ich efekcie  publikacji 
— Ordines  militares.  Również kwestie żródłoznawcze stały się 
nie po raz pierwszy centralnym tematem tutejszych sesji. Okre-
ślenie prezentowanego tu sympozjum jako części II odwołuje 
się jednak do spotkania w innym mieście. Rok wcześniej podo-
bne grono badaczy, z profesorami  Januszem Tandeckim i Mat-
hiasem Thumserem na czele, przygotowało w Berlinie konfe-
rencję pod tymże tytułem. 

Matthias Thumser (Berlin) i Dieter Heckmann (Werder) 
we wspólnym referacie  otwierającym  obrady (Prinzipien  für  die 
Edition  deutschsprachiger  Geschichtsquellen  [14.-16.  Jahrhun-
der])  zaproponowali daleko idącą  uniformizację  zasad edycji 
żródeł. Żywą  wymianę zdań wywołały kwestie nader szczegóło-
we, np.: w którym miejscu umieścić informację  o stanie zacho-
wania dokumentu, czy źródłowe „ü" oddać za pomocą  współ-
czesnej czcionki, czy też owe dwie kropki lub kreski nad literą 
wymagają  przerysu. Jednocześnie jednak inni dyskutanci zakwe-
stionowali w ogóle potrzebę ujednolicania takich drobiazgów. 
Wskazywali na fakt,  że edycje tekstów średniowiecznych służą 
nie tylko historykom sensu stricto  i nie tylko przez nich są  przy-
gotowywane; szczególnie germaniści mają  na tym polu swoje 
dokonania oraz własne, nieraz różne od naszych, potrzeby. Ja-
nusz Tandecki (Toruń) zreferował  stan edycji żródłowych z te-
renu Prus (Stand  und  Bedürfnisse  der  Edition  von Quellen zur 
Geschichte Preussens im Mittelalter  an der  Schwelle  der  Neuzeit): 
podsumował dotychczasowe dokonania, wymienił najważniej-
sze przedsięwzięcia będące  w trakcie realizacji i zarysował głów-
ne trudności. Żywą  reakcję uczestników konferencji  wywołała 

sprawa większych serii ksiąg  miejskich, z ławniczymi na czele. 
Nie ulega wątpliwości,  że np. scabinalia gdańskie nie ukażą  się 
drukiem w całości. Proponowano różne rozwiązania,  np. udo-
stępnienie pełnego tekstu, lecz bez aparatu naukowego, w po-
staci elektronicznej lub zaopatrzenie każdej księgi w szczegóło-
wy, krzyżowy indeks. Sesję przedpołudniową  zamknął  referat 
Stephana Waldhoffa  z Berlina (Urkunden  in der  Amtsbuchliefe-
rung des  16. Jahrhunderts).  Podkreślił on znaczenie nowożyt-
nych kopiarzy — tam przetrwała znaczna część znanych nam 
dzisiaj średniowiecznych dokumentów. Zauważył też, że w do-
tychczasowych badaniach nie rysuje się jasno rola tych ksiąg 
w nowożytnej praktyce prawnej. Wystąpienie  Olivera Volckarta 
(Jena) na temat edycji żródeł do historii gospodarczej (Edition 
von Wirtschaftsquellen)  zdominowały refleksje  natury ogólnej, 
jak definicja  gospodarki, rola instytucji w życiu ekonomicznym, 
podział zachowanych zabytków na dotyczące  produkcji bezpo-
średnio (np. rachunki) i pośrednio (np. wybrane akty prawne). 
Z kwestii bardziej szczegółowych referent  wskazał na skompli-
kowany i w dodatku stosowany niekonsekwentnie system śred-
niowiecznych miar i wag. Leszek Zygner (Toruń), omawiając 
edycje ksiąg  immatrykulacji (Edition  von Matrikeln),  podkreślił 
trudności w identyfikacji  studentów i uczniów. Zwrócił też uwa-
gę na dwie formy  przedstawienia wyników takich dociekań — 
jedni wydawcy zamieszczają  informacje  biograficzne  w przypi-
sach do tekstu, inni zaś w indeksie — nie opowiadając  się jed-
nak za żadną  z nich. Witold Szczuczko (Toruń), zajmujący  się 
od lat średniowiecznymi tabliczkami woskowymi, przedstawił 
problemy związane  z badaniem i wydawaniem tych zabytków (Edi-
tion der  Wachstafeln  aus dem  Ostseeraum. Probleme und  Per-
spektiven  ). Potrzeba pełnego opracowania i publikacji tych za-
bytków jest szczególnie pilna, gdyż nie ma wciąż  skutecznej me-
tody ich konserwacji i dość szybko niszczeją.  Jest to zarazem 
zadanie doprawdy niełatwe. Na znacznej części tabliczek stwier-
dzono nawet trzy warstwy zapisek, z których najstarsze sięgają 
XIII w., a ich pełne odczytanie jest bardzo trudne. 

Drugi dzień obrad rozpoczął  się referatem  (Inscriptionedi-
tionen) Joachima Zdrenki (Zielona Góra — Poczdam). Reali-
zowany w Polsce program edycji inskrypcji, przede wszystkim 
w ramach wydawnictwa Corpus  Inscriptionum  Poloniae, ocenił 
on bardzo krytycznie. Wyraził opinię, że byłoby dobrze skorzy-
stać z wzorca niemieckiego, gdzie w projekcie wydania wszyst-
kich średniowiecznych zabytków tego typu bierze udział kilka 
uniwersytetów, ale jest on nadzorowany przez jedną  instytu-
cję. Przyznał, że i w Niemczech wciąż  pozostaje otwarty jeden 
z podstawowych problemów związanych  z publikacją  inskrypcji: 
sposobu prezentacji obiektu, na którym dany napis się znajdu-
je. Marie-Luise Heckmann (Werder) omówiła rozwój heraldy-
ki wielkich mistrzów krzyżackich (Überlegungen  zu einem histo-
risch—kritischen  Repertorium anhand  der  Wappen  der  Hochmei-
ster des  Deutschen Ordens).  Podkreśliła zróżnicowanie wizerun-
ków herbowych i ich złożoną  symbolikę. Duże ułatwienie w ba-
daniach nad tym zagadnieniem referentka  dostrzega w interne-
cie. Tego nowoczesnego medium dotyczyła też znaczna część 
następnego wystąpienia.  Michaela Scheibe (Berlin) podjęła 
problem zinwentaryzowania zachowanej spuścizny rękopi-
śmiennej z basenu Morza Bałtyckiego (Der  Ostseeraum als 
Handschriftenlandschaft).  Poważną  przeszkodą  jest słaby stan 
opracowania wielu zabytków, szczególnie w bibliotekach uni-
wersyteckich. Należy dążyć  do sporządzenia  i umieszczenia 
w internecie bazy danych obejmującej  informacje  o wszystkich 
średniowiecznych rękopisach z tego regionu. 

Thomas Behrmann (Münster) omówił proces wypierania 
łaciny przez język niemiecki w miastach nadbałtyckich począw-
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szy od XIII w. (Latein und  Niederdeutsch  im Verwaltungsschrift-
gut des  Ostseeraumes). Zwrócił uwagę na współpracę history-
ków i germanistów w badaniach nad tym zagadnieniem. Pod-
kreślił jednocześnie różnicę w zainteresowaniach przedstawicieli 
obydwu dyscyplin. O ile ci drudzy analizują  głównie formy  języ-
kowe, o tyle nas interesują  przyczyny, okoliczności i konsekwen-
cje awansu języka narodowego. Jürgen Römer (Marburg), oma-
wiając  system średniowiecznych skrótów i związane  z tym prob-
lemy wydawnicze (Abbreviaturen  in deutschsprachigen  Texten 
des  späten Mittelalters  — Editorische  Probleme),  skoncentrował 
się na możliwościach wykorzystania komputera. Dzięki zeska-
nowaniu tekstu źródłowego można w edycji umieścić wszystkie 
znaki skrótów w ich oryginalnej formie.  Idealne wydanie doku-
mentu powinno, jego zdaniem, obejmować nie tylko wypis tek-
stu i opis zewnętrzny dyplomu, ale również cały jego wizerunek. 
Jest to jednak, jak przyznał, na razie zadanie trudne. Historyk 
zazwyczaj dysponuje tylko swoim laptopem, a archiwa żądają 
wysokich opłat za zrobienie zdjęć, nie mówiąc  już o pozwoleniu 
na ich publikację. Dwudniowe1 obrady zamknął  referat  Walde-
mara Chorążyczewskiego  (Toruń). Poruszył on problem publi-
kacji streszczeń źródeł historycznych (Summary  and  complete 
text of  historical  source). Mogą  one pełnić różne funkcje:  zazwy-
czaj pomocnicze, towarzysząc  pełnej edycji, czasem jednak ją 
zastępując.  To ostatnie rozwiązanie  referent  ocenił krytycznie. 

Konferencję  podsumował prof.  Matthias Thumser. Zwró-
cił między innymi uwagę na wielokrotnie wysuwany postulat 
bliższej współpracy polsko-niemieckiej w zakresie edycji źró-
deł. Toruńska sesja po części już ten dezyderat wypełniła. Po-
mogła jednocześnie w nawiązaniu  nowych kontaktów, które, 
miejmy nadzieję, wkrótce przyniosą  dalsze owoce. Z drugiej stro-
ny jej przebieg był też świadectwem pewnych trudności na tej 
drodze. Warto zwrócić uwagę, że stronę polską  reprezentował 
praktycznie tylko Toruń (prof.  Joachima Zdrenkę trudno w ogóle 
poddać takiej „narodowej" klasyfikacji)  i jest to raczej reguła, 
niż wyjątek.  Druga kwestia to bariera językowa. Obrady toczyły 
się po niemiecku, co dla niektórych uczestników, szczególnie 
młodszego pokolenia, stanowiło poważną  przeszkodę. Niemieccy 
goście w prywatnej rozmowie nie powstrzymali się przed krytycz-
nymi uwagami na ten temat. Propozycja prof.  Janusza Tandec-
kiego, by następna sesja odbyła się po angielsku, wywołała nie-
małe zamieszanie. Okazało się, że część gości nie zna tego języka. 

Od strony merytorycznej konferencję  wypada ocenić wyso-
ko. Dobór tematów poszczególnych wystąpień  był przemyślany, 
one same reprezentowały dobry poziom, nie brakowało czasu 
ani chętnych do dyskusji. Nie znalazła natomiast żadnego od-
zwierciedlenia w programie i była tylko sporadycznie wspomi-
nana w referatach  ważna grupa zagadnień, dotycząca  wykorzy-
stania w publikacji źródeł nowszych osiągnięć  technicznych. 
Np. w rozważaniach nad problemem edycji ksiąg  ławniczych nie 
pojawił się projekt opracowania odpowiedniej bazy danych. Ma-
rie-Luise Heckmann cieszyła się z faktu,  że można w internecie 
znaleźć przedstawienia herbów, a nie zatrzymała się nad kwe-
stią  przygotowania tej formy  edycji. Zdaję sobie sprawę, że ta-
kie rozwiązania  budzą  wśród historyków duże kontrowersje. Tym 
bardziej jednak powinny one być dyskutowane na takich spot-
kaniach, jak omawiana sesja. 

Marek  Słoń 
(Warszawa) 

1 Trzeciego dnia konferencji  uczestnicy udali się na wycieczkę do 
Gniezna. 

„Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy ba-
dań" (Lublin 13-14 XI 2000) 

Staraniem Katedry Nauk Pomocniczych Historii Instytutu 
Historii Kościoła Katolickiego Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Oddział 
w Lublinie odbyła się w Lublinie, w dniach 13-14 XI 2000 r., 
konferencja  naukowa na temat „Polska heraldyka kościelna. Stan 
i perspektywy badań". 

Obrady otworzył referat  ks. Anzelma Weissa (KUL) pre-
zentacją  obecnego stanu badań nad heraldyką  kościelną.  Na-
stępnie Józef  Szymański (UMCS Lublin) podjął  kwestię odręb-
ności polskiej heraldyki kościelnej. Z kolei Stefan  K. Kuczyński 
(IH PAN) przedstawił sylwetkę arcybiskupa Brunona Bernarda 
Heima, autora kilku prac o podstawowym znaczeniu dla heral-
dyki kościelnej, zarazem znakomitego rysownika herbów, auto-
ra herbów czterech ostatnich papieży. 

Następne wystąpienia,  pierwszego dnia konferencji,  poświę-
cone były głównie herbom biskupów. Marceli Antoniewicz (Wyż-
sza Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie) podkreślił w swoim 
wystąpieniu  Heraldyka  biskupów wileńskich  do  połowy XVI  wie-
ku  rolę, jaką  herby biskupów odegrały w procesie heraldyzacji zna-
ków pieczętnych i recepcji herbów polskich przez bojarów Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. Na marginesie referatu  Autor poru-
szył też problem nierówności dostojeństwa bojarów litewskich 
i szlachty polskiej, do której herbów byli przypisywani podczas 
Unii w Horodle, ukazując  na kilku przykładach jej pozorność. 

Wojciech Strzyżewski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Zielonej Górze) w referacie  Herby  osobiste biskupów i opatów 
w herbach biskupstw  i opactw na Śląsku  i w Ziemi  Lubuskiej  za-
jął  się relacjami zachodzącymi  miedzy herbami osobistymi bi-
skupów i opatów a herbami diecezji i opactw. Omówił ukształ-
towanie się herbu biskupstwa wrocławskiego, z orłem śląskim, 
w ścisłym powiązaniu  z zasiadaniem na stolicy biskupiej dwóch 
książąt  śląskich:  Wacława i Konrada, którzy mieli tegoż orła na 
swojej pieczęci biskupiej. Takiej zależności między herbem oso-
bistym biskupa a herbem biskupstwa nie znalazł w wypadku bi-
skupstwa lubuskiego. Opaci klasztorów tego regionu posługi-
wali się natomiast kolejno tym samym herbem, na którym zmie-
niali jedynie inicjały oznaczające  kolejnych opatów. Konkludu-
jąc  Autor stwierdza, że herby omawianego regionu ciążą  raczej 
do wzorów z terenu cesarstwa niż z ziem polskich. 

Aleksandra Jaworska (UMCS Lublin) w komunikacie De-
koracja  malarska  dokumentów  biskupich i królewskich  jako źród-
ło do  heraldyki  kościelnej  ukazała, wspierając  swój referat  kon-
kretnymi przykładami, rolę dekoracji malarskiej dokumentów 
jako źródła do badań heraldycznych. 

Edward Gigilewicz (KUL Lublin) w referacie  Herby  bisku-
pów polskich  w okresie  PRL przedstawił wyniki badań nad naj-
nowszą  heraldyką  biskupią,  opartych na źródłach pisanych i uni-
katowych ankietach, powstałych z inicjatywy ks. prof.  A. Weissa 
w Instytucie Historii Kościoła KUL w 1989 r., wypełnianych przez 
właścicieli herbów. Referat  ukazał warunki, w jakich powsta-
wały herby biskupów, tworzone zazwyczaj w pośpiechu, często 
przez przypadkowe osoby i co za tym idzie w sposób niezgodny 
z zasadami heraldyki. Autor podkreślił wynikającą  z tego róż-
norodność tych wyobrażeń oraz wartość badań ankietowych po-
zwalających  na odtworzenie idei wyobrażenia herbowego. Refe-
rat zakończył postulatem stworzenia herbarza współczesnego 
episkopatu polskiego. 

Ks. Paweł Dudziński (Warszawa) w referacie  Heraldyka  pol-
skiej  hierarchii Kościoła  Greko-Katolickiego  (Bizantyńsko-Ukraiń-


