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na zamieszczenie przekładu środkowoniemieckiego tłumaczenia Reguły, pochodzącego  z rękopisu datowanego na 1264 r., 
wykorzystując  za podstawę tłumaczenia wciąż  aktualną  edycję Maxa Perlbacha (Die  Statuten  des  Deutschen Ordens  nach 
den  ältesten  Handschriften,  Halle 1890, s. 22-56). Takie posunięcie J. Trupindy, który zdaje sobie sprawę z wtórności wersji 
niemieckiej względem łacińskiego pierwowzoru, podyktowane było tym, że jak sam przyznaje, obydwa teksty różnią  się nie-
co od siebie (co w niektórych miejscach zaznaczono w tekście), a tłumacz chciał zaprezentować czytelnikowi rzeczywistą 
podstawę życia konwentualnego braci krzyżackich w Prusach w formie,  z jaką  stykali się oni na co dzień. Przyjęcie takiego 
rozwiązania  teoretycznie w zasadzie znajduje swoje uzasadnienie. Należy jednak zaznaczyć, iż trudno jest precyzyjnie roz-
strzygnąć,  jaki był faktyczny  wpływ Reguły na życie Krzyżaków. Nie zmienia to jednak faktu,  że Regułę, (uzupełnioną  przez 
consuetudines  oraz instituta,  dopełniające  całość tzw. Statutów) traktować należy priorytetowo, jako teoretyczną  podstawę 
życia konwentualnego, wobec czego bardziej właściwe ze względów doktrynalnych i swej oryginalnej wymowy byłoby prze-
tłumaczenie jej z pierwowzoru łacińskiego. Mając  jednak na uwadze fakt,  iż tłumaczenie J. Trupindy ukazało się w wydaw-
nictwie popularnonaukowym, na tym poziomie należy je uznać za w pełni wystarczające.  Chcąc  natomiast opublikować 
w przyszłości w pełni naukowe polski tłumaczenie Reguły należałoby sięgnąć  po najstarszy oryginał łaciński, uwzględniając 
jednocześnie najstarsze tłumaczenia w językach narodowych. 

Wykorzystany przez J. Trupindę środkowoniemiecki przekład Reguły, który stał się podstawą  polskojęzycznego tłumacze-
nia składa się z dwóch części, a mianowicie z Prologu, zawierającego  wiadomości o początkach  szpitala niemieckiego pod 
Akkonem i początkach  zakonu oraz biblijne uzasadnienie istnienia korporacji i celowości walki z niewiernymi (s. 14-18), 
a także z właściwej Reguły, składającej  się z 37 punktów, zawierającej  podstawowe przepisy i nakazy odnoszące  się do co-
dziennego życia w krzyżackim konwencie (s. 18-39). Od strony filologicznej  zaprezentowane przez J. Trupindę tłumacze-
nie nie budzi większych zastrzeżeń, jednak wydaje się, że w niektórych fragmentach  tekstu zbyt mocno uwspółcześnio-
no słownictwo i interpunkcję, co w pewnym stopniu przyczyniło się do częściowego zatracenia pierwotnego brzmienia. 
W większości jednak tekst nie stracił swoistego posmaku archaiczności. W konflikcie  między dobrem czytelnika a wierno-
ścią  oryginałowi J. Trupinda celowo zdecydował się na zwiększenie zrozumiałości tekstu Reguły kosztem dosłownego tłu-
maczenia, co w przypadku wydawnictwa popularnonaukowego jest całkowicie uzasadnione. Na uznanie zasługuje to, że 
w przypadku większości spraw wymagających  bliższego wyjaśnienia w tekście Reguły J. Trupinda odsyła do szerszego ko-
mentarza zamieszczonego w przypisach, w których czytelnik uzyskuje klarowne informacje. 

Oprócz Reguły na końcu pracy (s. 40-46) J. Trupinda zamieścił ponadto tłumaczenie tekstu De primordiis  ordinis 
Theutonici  narratio  (Opowieść  o początkach  Zakonu  Niemieckiego)  celem unaocznienia niektórych spornych kwestii, doty-
czących  wczesnych dziejów zakonu krzyżackiego. Zasadność tego posunięcia wynika z faktu,  iż dokument ten, będący  naj-
starszym ujęciem początków  zakonu, był również głównym trzonem części historycznej Prologu do niemieckojęzycznej wer-
sji Reguły. Podstawą  tłumaczenia J. Trupindy było krytyczne wydanie De primordiis  ordinis  Theutonici  narratio,  sporządzo-
ne przez Udo Arnolda w 1968 r. (Scriptores Rerum Prussicarum, Bd. 6, Frankfurt  a/M. 1968, s. 22-29). Również i ta część 
od strony filologicznej  nie budzi zastrzeżeń. Poza tym i ona została opatrzona najniezbędniejszymi przypisami, najczęściej 
przybliżającymi  występujące  w tekście postacie i miejscowości. Na końcu wydawnictwa umieszczono spis wybranej literatu-
ry, którą  można było nieco rozszerzyć, np. o prace ogólnie ukazujące  dzieje zakonu krzyżackiego. 

Poziom edytorski publikacji źródłowej nie budzi zastrzeżeń. Wydana jest starannie od strony graficznej.  Barwna 
okładka i użycie wysokiej jakości papieru wyższej gramatury, tzw. „kredowego", może gwarantować, że pozycja ta służyć 
będzie czytelnikowi przez wiele lat. Opublikowanie tekstu Reguły krzyżackiej w tłumaczeniu na język polski stanowi dobre 
wprowadzenie do podjęcia kolejnych polskojęzycznych edycji najstarszych zabytków piśmiennictwa krzyżackiego. Poza tym 
publikacja ta może być istotnym impulsem do dalszych szczegółowych badań nad codziennym życiem braci i podstawami 
funkcjonowania  zakonu krzyżackiego, które to zagadnienia w dalszym ciągu  nie zostały jeszcze kompleksowo zbadane. 

Gerard  Kucharski 
Uniwersytet  Adama  Mickiewicza  w Poznaniu 

Instytut  Historii 

Kancelaria  wielkich  mistrzów  w Malborku.  Katalog  wystawy 15 czerwca-15 sierpnia  2001 r., 
oprac. Janusz T r u p i n d a , Muzeum Zamkowe, Malbork 2001, ss. 86, il.; Kancelarie  krzy-
żackie. Stan  badan i perspektywy  badawcze.  Materiały  z międzynarodowej  konferencji  naukowej 
Malbork  18-19X2001,  red. Janusz Tr u p i n d a, Muzeum Zamkowe, Malbork2002, ss. 279. 

Polskie badania nad kancelariami krzyżackimi nie są  rozwinięte. Praktycznie jedynym zarysem tej problematyki był 
dotychczas szkic Karola Górskiego1. O stanie badań nad kancelarią  wielkich mistrzów wypowiadał się też Maksymilian 
Grzegorz2. Z tym większym uznaniem przyjąć  należy inicjatywę Muzeum Zamkowego w Malborku, które w 2001 r. zorgani-

1 K. Górski, Dyplomatyka  krzyżacka  ,w: Studia  i szkice z dziejów  Państwa Krzyżackiego,  Olsztyn 1986, s. 123-147. 
2 M. Grzegorz, Kancelaria  wielkich  mistrzów. Stan  badań,w:  Pomorze słowiańskie  i jego sąsiedzi  X-XV  w., Gdańsk 1995, s. 137-149. 
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zowało wystawę i konferencję  naukową  poświęcone tej tematyce. Sprawozdania z obu imprez ukazały się na łamach „Stu-
diów Źródłoznawczych"3. Do rąk  czytelników trafiły  też dwa tomy dokumentujące  te przedsięwzięcia — katalog ekspozycji 
i zbiór referatów  wygłoszonych na konferencji. 

Katalog wystawy składa się z dwóch części. Pierwsza to szkic Janusza Trupindy Zarys  dziejów  kancelarii  wielkich  mi-
strzów w Malborku  do  roku  1410. Autor rozpoczyna od przeglądu  definicji  kancelarii, sformułowanych  dotychczas przez 
polskich dyplomatyków, a następnie przechodzi do charakterystyki kancelarii wielkich mistrzów w jej najwcześniejszym 
okresie (lata 1309-1335) i omawia produkcję kancelaryjną  oraz losy archiwum malborskiego w XV wieku. Część druga to 
„charakterystyka aktów powstałych w kancelarii wielkich mistrzów", czyli omówienie formularza  dokumentów, mandatów 
i listów oraz ksiąg  wpisów i ksiąg  formularzowych.  Dalej przedstawiono ikonografię  pieczęci wielkich mistrzów oraz infor-
macje na temat organizacji pracy i personelu kancelaryjnego wraz ze spisami i biogramami jego członków. Autor, chcąc 
przybliżyć czytelnikowi te zagadnienia, oparł się na istniejącej  literaturze, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Należy 
sądzić,  że odbiorcą  tej części katalogu miał być odwiedzający  wystawę turysta, który chciałby pogłębić swą  wiedzę o ogląda-
nych eksponatach. Nie wyklucza to zapewne faktu,  że po katalog sięgną  również, a może przede wszystkim, historycy, aby 
w skrótowej formie  zapoznać się z mało znanym zagadnieniem dyplomatyki krzyżackiej. To adresowanie katalogu do róż-
nych odbiorców widoczne jest w omawianym tekście. Dla laików przeznaczono na przykład opisy średniowiecznego war-
sztatu pisarskiego, ubarwione pochodzącym  z epoki przepisem na produkcję atramentu lub informacjami  o dziejach perga-
minu i papieru. Prawdopodobnie nie zainteresują  ich biogramy pracowników kancelarii, zwłaszcza że nie wiemy o tych lu-
dziach zbyt dużo. Uwagę przyciągnąć  mogą  też wzmianki o poczcie krzyżackiej. Szkoda, że Janusz Trupinda nie spróbował 
przybliżyć czytelnikom nie-fachowcom  formularza  dokumentów krzyżackich — chociaż zdefiniowane  zostały wszystkie po-
jęcia związane  z formularzem,  to cytowane formuły  niemieckie i łacińskie nie są  przetłumaczone na język polski, a tym sa-
mym niewiele mówią. 

Obie grupy odbiorców zainteresować może podrozdział o pieczęciach wielkich mistrzów, opatrzony znakomitymi zdję-
ciami. Omówiono tutaj pieczęcie wielkich mistrzów, zarówno te z przedstawieniami hagiograficznymi  (nazwane przez auto-
ra „figuralnymi"),  jak i herbowymi. 

Drugą  część omawianego wydawnictwa stanowi zasadniczy katalog, przedstawiający  pokazywane na wystawie ekspona-
ty. Opisywane są  one według następującego  schematu: nazwa obiektu (wystawca i cel wystawienia), miejsce wykonania (wy-
stawienia), datowanie, opis materiałowy i wymiary, miejsce przechowywania, sygnatura, numer inwentarzowy, krótki opis 
merytoryczny i skrócona bibliografia.  Wątpliwości  wzbudza punkt „krótki opis merytoryczny". W przypadku dokumentów 
i listów (a te stanowią  zdecydowaną  większość opisywanych eksponatów) jest to po prostu regest, zazwyczaj dość szczegóło-
wy. Wydaje się, że można było owe punkty opisu uporządkować  według schematu przyjętego przez instrukcje wydawnicze 
dla źródeł średniowiecznych i stosowanego w kodeksach dyplomatycznych. W przypadku katalogu mamy rozdzielone infor-
macje o miejscu i dacie wystawienia dokumentu oraz jego treści. Co więcej, przy regeście często podaje się informacje 
o napisach dorsalnych, dawnych sygnaturach czy kopiach itp., chociaż lepiej byłoby je umieścić w punkcie „opis materiało-
wy i wymiary". Nazwę tego podpunktu trudno uznać za udaną.  Lepsza byłaby nazwa „opis zewnętrzny", gdyż oprócz infor-
macji o materiale, na jakim spisano tekst, i wymiarach dokumentu są  tu także dane na temat przywieszonej pieczęci. Punkt 
ostatni — „bibliografia"  — to przede wszystkim informacje  o wydaniach czy regestach danego dokumentu. Pomijając  te 
drobne uwagi krytyczne na temat układu poszczególnych haseł katalogu, opisy dokonane są  poprawnie, a regesty zawierają 
szczegółowe informacje  o treści dyplomów. Każdemu hasłu towarzyszy też zdjęcie, umieszczone albo u dołu strony, albo 
w tekście pierwszej części katalogu. 

Katalog wystawy uznać należy za dobrze opracowany. Dla miłośnika historii, ucznia lub studenta, odwiedzającego 
Malbork, stanie się on nie tylko pamiątką  z wakacji, ale zapozna go także z podstawowymi informacjami  na temat kancela-
rii i dokumentów. Dla dyplomatyków stanowić zaś może podręczne kompendium, zestawiające  podstawowe wiadomości, 
a dzięki zawartym w przypisach informacjom  bibliograficznym  ułatwi dotarcie do prac specjalistycznych, zwłaszcza nie-
mieckich. Warto także jeszcze raz podkreślić doskonałą  jakość zamieszczonych w katalogu zdjęć. W większości przypad-
ków, mimo niewielkich rozmiarów reprodukcji, teksty dokumentów są  całkowicie czytelne. 

Wystawie towarzyszyła międzynarodowa konferencja  naukowa, materiały z której ukazały się w drugim z recenzowa-
nych tomów. Obejmuje on teksty 16 referatów  w językach polskim, niemieckim i angielskim, ułożone alfabetycznie  według 
nazwisk autorów. Podczas konferencji,  jak świadczy o tym opublikowane sprawozdanie J. Trupindy, starano się je pogrupo-
wać zależnie od poruszanej tematyki. Mamy więc wystąpienia  na temat działalności i personelu kancelarii, jej lokalizacji 
w malborskim zamku, szeroko rozumianych wytworów kancelarii oraz odbicia w nich wiedzy o sąsiedniej  Litwie. Wygłoszo-
no także referaty  poświęcone innym kancelariom działającym  na terenie państwa krzyżackiego oraz dwa komunikaty. 

W grupie pierwszej umieścić możemy teksty Maksymiliana Grzegorza oraz Bernharda Jahniga i Mario Glauerta. Ma-
ksymilian Grzegorz podjął  temat ogólnych aspektów działalności i organizacji kancelarii wielkich mistrzów. Stwierdził on, 
że kancelaria pojawiła się w państwie zakonnych późno, mimo iż niewątpliwie  ułatwiłaby zarząd  rozbudowującym  się pań-
stwem, a krzyżacy mogli czerpać nie tylko z wzorów europejskich, ale i miejscowych, gdyż istniały już kancelarie biskupie. 
Przełomem stało się dopiero przeniesienie siedziby wielkich mistrzów do Malborka, chociaż nie od razu zorganizowano 

3 J. Trupinda, Kancelaria  wielkich  mistrzów w Malborku.  Wystawa  w Muzeum  Zamkowym  w Malborku  (15  czerwca-15 sierpnia 2001); Kancelarie  krzy-
żackie.  Stan  badań  i perspektywy  badawcze  — międzynarodowa  konferencja  naukowa (Malbork  18-19 X  2001), St. Żródł. 39, 2001, s. 233-235. 
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struktury biurokratyczne i proces ten nie przebiegał gładko. Artykuł stanowi dobre wprowadzenie do badań nad kancelarią 
wielkich mistrzów, zwłaszcza że w przypisach uwzględniona została najnowsza literatura. Referat  Mario Glauerta (Schrei-
ben auf  der  Marienburg.  Anmerkungen  zur Nichturkundlichen  Schriftlichkeit  in der  Zentralen  Kanzlei  des  Deutschen Ordens  im 
14. Jahrhundert)  porusza bardzo ciekawy problem pozadokumentowej produkcji kancelarii malborskiej w XIV w. — przede 
wszystkim listów. Korespondencja z XIV w. prawie się nie zachowała, mimo iż z pewnością  posługiwano się pismem 
w sprawach wewnętrznej administracji zakonu. Glauert próbuje jednak oszacować wielkość tej pozadokumentowej produk-
cji kancelaryjnej, posługując  się bardzo ciekawą  metodą  — analizuje mianowicie wpisy z księgi skarbowej, dotyczące  zaku-
pów papieru i pergaminu. Z wpisów tych wynika, że tylko w latach 1399-1409 co roku zużywano około 5 tysięcy arkuszy pa-
pieru i 100 zwojów pergaminu za pokaźne sumy. Większość sporządzanych  przez kancelarię pism „niedokumentowych" nie 
była przechowywana, jako pozbawiona trwałej wartości. Nawiasem mówiąc,  ciekawe byłoby przeanalizowanie pod tym 
kątem  zachowanych polskich rachunków dworu królewskiego4. Trzecim referatem  w tej grupie jest tekst Bernharta Jahni-
ga, poświęcony sylwetkom i karierom kapelanów wielkiego mistrza, a zwłaszcza ich pracy kancelaryjnej. Autor przedstawił 
21 kapelanów z lat 1324-1457, ich pochodzenie, wykształcenie i przebieg pracy w kancelarii, jak i dalsze losy, już po jej 
opuszczeniu. 

Lokalizacją  kancelarii w Malborku zajęli się Antoni R. Chodyński i Janusz Trupinda. Ten pierwszy (Malborska  „turris 
chartularia".  Rozważania o genezie kancelarii  krzyżackiej)  wywiódł początki  kancelarii wielkich mistrzów z czasów Hermana 
von Salzy, związanego  z cesarzem Fryderykiem II. Von Salza niewątpliwie  znał dobrze wielką  kancelarię cesarską  w Paler-
mo i być może próbował ją  naśladować, chociaż na znacznie mniejszą  skalę, zwłaszcza że musiała ona być mobilna i towa-
rzyszyć wielkiemu mistrzowi w podróżach. Przy niewielu dotyczących  tego okresu źródłach autor zdany był jedynie na do-
mysły i analogie. Druga część artykułu dotyczy lokalizacji kancelarii i archiwum malborskiego. Na określenie tego miejsca 
użyta zostaje nazwa turris  chartularia,  zaczerpnięta z nazwy archiwum papieskiego na Palatynie. Autor uznaje, że wieża 
zamkowa mogła stanowić najbezpieczniejsze miejsce w całym kompleksie malborskim, a na podstawie analizy zachowanych 
reliktów stwierdza, że taka wieża, obecnie nie zachowana, mogła faktycznie  istnieć. Janusz Trupinda w swoim referacie 
uznał, że w odniesieniu do okresu przed 1398 r. — a więc przed ukończeniem rozbudowy zamku — niewiele możemy po-
wiedzieć o lokalizacji kancelarii i archiwum. Dla okresu późniejszego istnieją  pewne wzmianki pisane o pomieszczeniach 
kancelarii, które badacze odnosili do parteru pałacu wielkich mistrzów, wskazując  konkretne pomieszczenia. Trupinda, 
opierając  się na źródłach pisanych, jak i analizie architektonicznej (do tekstu dołączono  fotografie  i plany), uściśla położe-
nie kancelarii i archiwum, jak również próbuje zlokalizować inne pomieszczenia — mieszkania pracowników kancelarii. 

Na konferencji  nie zabrakło także referatów  omawiających  wytwory kancelarii wielkich mistrzów. Roman Czaja zajął 
się księgami rachunkowymi wielkich szafarzy.  Uznał, że mamy do czynienia z dwoma typami ksiąg.  Pierwszy to inwentarze, 
tworzone podczas przekazywania urzędu następcy, zawierające  informacje  o posiadanych towarach, gotówce i wierzytelno-
ściach. Druga grupa to księgi tworzone w momencie obejmowania szafarstwa,  uwzględniające  m.in. wierzytelności aktual-
ne. Zachowane księgi nie powstawały podczas codziennego funkcjonowania  szafarstwa,  należy więc sądzić,  że istniały także 
inne księgi rachunkowe. Chociaż księgi nie dają  pełnego obrazu interesów handlowych, to jednak pozwalają  na badanie ob-
rotów handlowych i struktury towarowej. Klaus Militzer zbadał zachowane wizytacje krzyżackie. Najstarsza powstała pod-
czas podróży wielkiego komtura Eberharda von Sayn do Rzeszy, Prus i Inflant  w 1251 r. Według zachowanych zapisów, na 
wizytację wysyłano dwóch wizytatorów — brata-rycerza i brata-kapłana. Również sam wielki mistrz osobiście dokonywał 
objazdu państwa zakonnego. Efektem  tych wizytacji są  pisemne raporty, zawierające  dane na temat stanu gospodarki, braci 
i personelu oraz stanu zaopatrzenia (m.in. w broń i żywność). Autor zauważa, że nie składano raportów na piśmie na temat 
zachowania braci lub przestrzegania reguły, mimo iż wizytatorzy na to również mieli zwracać uwagę. Prawdopodobnie tego 
rodzaju informacje  przekazywano zwierzchnikom ustnie. Piotr Oliński zajął  się dokumentami fundacyjnych  klasztorów, 
chcąc  poznać na tej podstawie motywy dokonania fundacji.  Arenga dokumentu fundacyjnego  klasztoru dominikanów w El-
blągu  (1238) zawiera pochwałę działań dominikańskich — troski o dusze żyjące  w grzechu i szerzenia wiary na nowych zie-
miach. Szczególną  uwagę autora przyciągnęły  jednak fundacje  dokonywane w ramach dziękczynienia za zwycięstwa mili-
tarne. Taki motyw legł u podłoża fundacji  benedyktynek toruńskich (po zwycięstwie nad Litwinami pod Świętą  Lip-
ką  w 1311 r.), benedyktynek-cysterek w Królewcu (1348), augustianów eremitów w Świętomiejscu (1362) i Chojnicach 
(1365). Najpełniej motyw fundacji  wyraża, rzecz jasna, arenga dokumentu fundacyjnego.  W przypadku dokumentu dla kla-
sztoru w Królewcu zawiera ona informację,  że Krzyżacy zawdzięczali zwycięstwo Najświętszej Marii Pannie, a o znaczeniu 
fundacji  świadczy wystąpienie  na liście świadków najwyższych urzędników zakonnych. O ile jednak sama fundacja  klasztoru 
była wyrazem dziękczynienia za zwycięstwo, o tyle o lokalizacji i wyborze konkretnego zakonu decydowały już czynniki in-
nego rodzaju, przykładowo klasztor żeński w Królewcu miał przyczynić się do zmniejszenia problemu samotnych kobiet 
w mieście. Wciąż  słabo zbadanym problemem sfragistyki  zakonnej zajął  się Sławomir Jóźwiak. Przeanalizował on pieczęcie 
urzędników krzyżackich pod kątem  ich przydatności do poznania administracji krzyżackiej, co pozwoliło mu uściślić i po-
twierdzić informacje  na temat roli administracyjnej niektórych ośrodków czy ich funkcji  (przykładowo wizerunek na pie-
częci wójtów bratiańskich — na tle lasu jeździec na koniu dmący  w róg myśliwski, obok pies — dowodzi, że ośrodek ten 
specjalizował się w organizowaniu polowań dla wielkich mistrzów). 

4 Wydatki na papier znajdujemy zarówno w Rachunkach królewskich  z lat  1393-1395 i 1412, wyd. H. Wajs, Warszawa 1993, jak i w Rachunkach kró-
lewskich  zlat  1471-1472 i 1476-1478,  wyd. S. Gawęda, Z. Perzanowski, A. Strzelecka, Wrocław 1960, w obu przypadkach według indeksu. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

Dwa interesujące  teksty poświęcono stosunkom krzyżaków z sąsiednią  Litwą.  Hienadź Siemiańczuk przeanalizował 
wiedzę geograficzną  zakonu o białoruskich ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV w., opierając  się na dokumen-
tach i kronikach, przede wszystkim zaś na zawartych w nich wzmiankach o wyprawach zbrojnych. Okazuje się, że Krzyżacy 
zdawali sobie sprawę z odrębności ziem ruskich i dobrze znali topografię  ziem między dorzeczem środkowego Niemna 
i Bugiem na południu. Dzięki temu kroniki zakonne stanowią  doskonałe źródło do badania osadnictwa na tych ziemiach. 
Stephen C. Rowell z kolei postanowił wykorzystać korespondencję wielkich mistrzów z Litwinami jako źródło do poznania 
przemian społecznych na Litwie w XV wieku. Utrudnienie stanowił wyłącznie  oficjalny  charakter zachowanych listów. 
Szczególne ważne było tu pojęcie „przyjaźni", powszechnie występujące  w korespondencji z epoki, a przejmowane przez 
Litwinów. Innym wyrazem przemian, znajdującym  odbicie w korespondencji, jest rosnąca  tożsamość polityczna możnych li-
tewskich, a także pojawienie się zależności klientarnych. 

Na malborskiej konferencji  znalazło się również miejsce na referaty  poświęcone kancelariom innych zakonów rycer-
skich i biskupstw z terenu państwa zakonnego. Radosław Biskup przeanalizował arengi w XIV-wiecznych dokumentach bi-
skupów i kapituły sambijskiej. Formuła ta pojawiała się w tym okresie rzadko i zawsze związana  była z treścią  dokumentu. 
Dominują  arengi memoratywne, występujące  w nadaniach dóbr czy w dokumentach lokacyjnych. Pojawiają  się także aren-
gi, określane nie najszczęśliwiej przez autora mianem „powinnościowych", odnoszące  się do obowiązków  spoczywających 
na biskupie — konieczności krzewienia i umacniania wiary, dbałości o rozwój Kościoła itp. Z podobieństwa formuł  stoso-
wanych w dokumentach biskupa i kapituły autor wyciąga  wniosek o istnieniu tylko jednej kancelarii — biskupiej, z której 
usług korzystali też kanonicy. Na zakończenie R. Biskup proponuje zakrojone na szerszą  skalę badania areng w dokumen-
tach sambijskich, przede wszystkim zaś przenikania formuł.  Maja Gąssowska  zajęła się krótko (1202-1237) działającą  kan-
celarią  kawalerów mieczowych. Przedstawia zabiegi dyplomatyczne zakonu, zmierzające  do potwierdzenia praw do zdoby-
czy terytorialnych. Uzyskane w ten sposób przywileje stawały się zalążkiem  archiwum zakonnego. Prawdopodobnie nie wy-
kształciła się kancelaria, a raczej skryptorium, w którym pracowali kapelani zakonni. Autorka podjęła też próbę rekon-
strukcji zawartości archiwum kawalerów mieczowych na podstawie inwentarzy archiwalnych lub wzmianek kronikarskich. 
Maria Starnawska przedstawiła (i wydała w aneksie) list wielkiego mistrza joannitów do Władysława Jagiełły z 1424 r. 
Wielki mistrz zwracał się w nim z prośbą  o pomoc przeciwko niewiernym. Autorka zbadała okoliczności towarzyszące  wy-
słaniu listu, a także przeanalizowała występujące  w nim wątki  ideologii krucjatowej. 

W recenzowanym tomie znalazły się także dwa komunikaty. Janusz Grabowski przedstawił znajdujące  się w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie źródła do dziejów stosunków Polski z zakonem krzyżackim, przede wszystkim doku-
menty traktatów międzypaństwowych oraz akta procesów. Elżbieta Jabłońska natomiast przedstawiła problemy związane 
z konserwacją  tabliczek woskowych z zapiskami sądowymi  komturstwa gdańskiego, przechowywanymi w Bibliotece PAN 
w Gdańsku. 

Jak widać z powyższego omówienia, przedstawiona na konferencji  problematyka była bardzo szeroka i w większości 
przypadków poruszała zagadnienia mało znane. Warto podkreślić, że prezentowany tom nie tylko poszerza naszą  wiedzę 
na temat kancelarii krzyżackich, ale stanowi także punkt wyjścia do dalszych badań i dostarcza materiału porównawczego 
dla badaczy innych kancelarii. Należy się także cieszyć z zapowiedzi, że konferencje  w Malborku mają  być organizowane 
cyklicznie, dzięki czemu stałemu rozszerzaniu ulegać będzie nasza wiedza na temat kancelarii państwa krzyżackiego. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

Agnieszka Gut, Formularz  dokumentów  książąt  zachodniopomorskich  do  połowy XIV  wieku, 
Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. (DIX) 435, Szczecin 2002, ss. 282. 

Recenzowana praca powstała w oparciu o rozprawę doktorską,  obronioną  w 2001 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Badania autorki nawiązują  do opublikowanej w 1988 r. pracy Kazimierza Bobowskiego, dotyczącej  do-
kumentów książąt  zachodniopomorskich1. Agnieszka Gut poszła jednak znacznie dalej niż jej poprzednik, który ze względu 
na szczupłość miejsca (ograniczenia wydawnicze) przedstawił jedynie najbardziej charakterystyczne cechy dyktatu dokume-
ntów książęcych2  i pominął  kwestię formularza.  Tę lukę znakomicie wypełnia właśnie recenzowana książka. 

Określając  cele swej pracy, Agnieszka Gut postanowiła przyjąć  za „formularz"  całość cech wewnętrznych dokumentu, 
a jako zbiór wzorcowych formularzy  traktować „księgi formularzowe".  Jest to o tyle ważne, bo „formularz"  może być uży-
wany jako określenie cech wewnętrznych poszczególnych dyplomów albo oznaczać zbiory formuł  wzorcowych w księdze 
formularzowej  (s. 7-8). Podstawowy cel pracy to uchwycenie charakterystycznych cech formularza  dokumentów książąt  za-
chodniopomorskich, niezależnie od rodzaju podejmowanych czynności prawnych. Droga do tego prowadzi przez statys-

1 K. Bobowski, Dokumenty  i kancelarie  książęce  na Pomorzu Zachodnim  do  końca XIII  wieku,  Wrocław 1988, passim. 
2 Ibid., s. 7. 


