


Kronika 199 

Wspominał także o kontrowersji dotyczącej  stosunku persone-
lu kancelaryjnego do struktury dworu. Podczas dyskusji skon-
centrowano się głównie na problemie personelu jako jednego 
ze sposobów opisu struktury kancelarii, nie tylko prywatnej. 

„Pogranicza kanonu" to temat zaproponowany na zakoń-
czenie lubelskiego forum  dyskusyjnego. W ramach tego mo-
dułu wygłoszono dwa referaty:  Marcin Pytel, badając  formu-
ły dyspozycji dokumentów książąt  dzielnicowych zaproponował 
krok w stronę historii prawa. Szczególną  uwagę poświęcił ana-
lizie formuł  wychodzących  poza dyplomatyczny schemat. Nato-
miast Robert Jop proponował pogłębienie badań nad perso-
nelem kancelaryjnym w oparciu o genealogię, prozopografię, 
dzieje administracji i zagadnienia historii społecznej. 

Czternaście referatów  stanowiących  ramę lubelskiego bel-
liculum diplomaticum  dało przegląd  współcześnie prowadzo-
nych badań nad dokumentem i kancelarią,  konfrontując  osiąg-
nięcia polskiej dyplomatyki ze studiami zagranicznymi. Nie po-
minięto też kwestii rozwoju edytorstwa, podkreślając  wagę 
edycji źródłowych jako podstawy badań dyplomatycznych. Za-
stanawiano się jak nowe sposoby przechowywania i udostęp-
niania danych (technika cyfrowa)  wpłyną  na klasyczne edytor-
stwo historyczne. Podjęta przez referentów  i dyskutantów pró-
ba określenia kanonu polskiej ortodoksji dyplomatycznej dała 
wynik pozytywny, ale tylko w odniesieniu do mediewistyki. Na-
tomiast w przypadku dyplomatyki nowożytnej trudno wskazać 
model badań, który mógłby pełnić tego typu rolę. Historycy 
zajmujący  się tą  problematyką  nie stworzyli szkoły — modelu 
badawczego, który mogłyby spełniać funkcje  analogiczne do 
osiągnięć  wrocławskich mediewistów. Z drugiej jednak strony 
konferencja  była wyraźnie zdominowana przez problematykę 
średniowieczną.  Tok dyskusji nad niektórymi zagadnieniami, 
jak np. kancelariami prywatnymi, wskazywał, że zgromadzo-
nych w Lublinie dyplomatyków interesuje szersza perspektywa 
chronologiczna. Ponieważ spotkanie to ma otwierać cykl kon-
ferencji  poświęconych zagadnieniom dyplomatycznym, pozo-
staje mieć nadzieję, że w ramach kolejnych sesji, dyplomatyka 
nowożytna zostanie uwzględniona w szerszym stopniu. 

Agnieszka  Kuś 
Warszawa 

Deutsch-Polnischer Gesprächskreis zur Quellen-
edition: Edition von historiographischen Quellen. 
Editorische Methoden und Projekte (Berlin, 7-8 XI 
2003) 

Berlińska konferencja  była już piątą  w cyklu spotkań or-
ganizowanych przez Matthiasa Thumsera (Friedrich-Meine-
cke-Institut der Freien Universität, Berlin) i Janusza Tandec-
kiego (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń). Niektóre z nich były już prezentowane na 
łamach St. Źródł. (XXXVIII, s. 172 n.; XL, s. 279 n.). Materia-
ły obrad zostały opublikowane (Edition  Deutschsprachigen  Qu-
ellen aus dem  Ostseeraum (14.-16.  Jahrhundert),  Quellenvielfalt 
und  editorische  Methoden,  Toruń 2001-2003), a sama niemiec-
ko-polska grupa dyskusyjna do spraw edycji źródeł jest gre-
mium dobrze znanym polskiej i niemieckiej mediewistyce. 

Pierwszy dzień obrad poświęcony był tekstom historiogra-
ficznym.  Walter Koller (Zurych) przedstawił koncepcję nowe-
go wydania trzynastowiecznych kronik Saby Malaspiny i Miko-
łaja z Iamsilli. Referent  omówił szeroko błędy edycji Murato-
riego (XVIII w.) i przedstawił własną  koncepcję udostępnienia 

tych źródeł. Opowiedział się za dążeniem  do jak najwierniej-
szej rekonstrukcji pierwotnej wersji; zasadność takiego stano-
wiska zakwestionowali niektórzy uczestnicy konferencji.  Inne 
rozwiązanie,  lepiej przyjęte w dyskusji, zaproponowała Hei-
ke-Johanna Mierau (Münster). W przygotowywanej przez nią 
edycji Kroniki  papieży i cesarzy Marcina z Opawy celem ma być 
nie odtworzenie „archetypu" tekstu, lecz kolejnych stopni je-
go ewolucji. Wiąże  się to z problemami technicznymi w wersji 
drukowanej, które z kolei mogą  być względnie łatwo przezwy-
ciężone w wydaniu na CD-Romie lub w internecie. Mimo to, 
podstawą  ma być książka,  a zapis elektroniczny jedynie doda-
tkiem, zaś z udostępnienia choćby części zabytku w sieci w ogó-
le zrezygnowano. Szczególnie ta ostatnia decyzja została przy-
jęta przez słuchaczy z dezaprobatą.  Pozostałe wystąpienia  nie 
poruszały już kwestii technicznych. Thomas Brück (Potthagen) 
omówił prace nad kroniką  Hermanna Hellwegha, pisarza miej-
skiego w piętnastowiecznej Rydze. Zachowała się ona tyl-
ko w siedemnastowiecznym odpisie. Możliwości rekonstrukcji 
średniowiecznego oryginału wzbudziły wątpliwości  Matthiasa 
Thumsera. Piotr Dymmel (Lublin) poddał krytyce realizowa-
ną  bez jego udziału edycję kroniki Jana Długosza. Podkreślał, 
że rzekomy rękopis autora jest w rzeczywistości dziełem wielu 
osób. Tomasz Jasiński (Poznań) przedstawił dzieje badań i edy-
cji roczników polskich. Zaprezentowano ponadto opublikowa-
ne niedawno wydawnictwa źródłowe: Chronica regum Romano-
rum Thomasa Ebendorfera  (MGH, SrG, n. s., 18) (Andreas 
Fischer, Berlin), pisma Ludwiga von Eyb Starszego (Ludwig 
von Eyb der Ältere, Schriften,  hg. M. Thumser, 2002) (Robert 
Ruciński, Toruń) oraz Chronik  der  Bischöfe  von Würzburg  Lo-
renza Friesa, Bd. 4: 1440-1495, hg. U. Grosch, U. Wagner, 
2002 (Antje Thumser, Berlin). 

Drugi dzień obrad otworzył referat  Enno Bünza (Lipsk). 
Na przykładzie rejestrów dochodów jednej z mogunckich para-
fii  autor analizował problemy edycji źródeł gospodarczych. 
Znane z wielu wersji z różnych lat, nie mogą  być oddane in ex-
tenso, a powinno się przecież ukazać odmienność każdego z rę-
kopisów. Piotr Oliński (Toruń) mówił o dwóch zachowanych 
księgach Młodego Miasta Gdańska i swoich pracach nad ich 
wydaniem drukiem. Opowiedział się za zachowaniem ortogra-
fii  oryginału, co zostało w pełni podtrzymane w dyskusji. Pi-
szący  te słowa przedstawił projekt digitalizacji wrocławskich 
ksiąg  ławniczych i sporządzenia  do nich szczegółowego indek-
su w formie  bazy danych. Waldemar Könighaus wyliczył naj-
ważniejsze edycje źródłowe dotyczące  Śląska;  ich pełniejszy 
wykaz udostępnił na stronie internetowej Grupy dyskusyjnej. 
Susanne Tuczek (Berlin) opisała problemy, głównie paleogra-
ficzne,  napotkane podczas przygotowywania wydania Kapuan-
skiego  zbioru listów  z początku  XIII w. Zakwestionowała przyj-
mowane dotychczas autorstwo Reinalda z Kapui: od niego po-
chodzi zaledwie około 10% tekstu. Edward Potkowski i Jerzy 
Kaliszuk (Warszawa) zaprezentowali prowadzony przez nich 
projekt digitalizacji średniowiecznych rękopisów w terenu Pol-
ski. E. Potkowski zarysował znaczenie książki  jako środka ko-
munikacji w ówczesnym społeczeństwie oraz rolę kolofonów; 
wskazał też na zły stan ich skatalogowania. J. Kaliszuk skon-
centrował się na samej realizacji projektu. Przyjęto zasadę, że 
każdy kolofon  trzeba zobaczyć w oryginale. Jego cyfrowy  zapis 
ma być jednym z elementów bazy danych, zawierającej  również 
podstawowe informacje  o rękopisie. Nie jest pewne, czy koń-
cowym efektem  przedsięwzięcia będzie, obok wydania na CD-
-Romie, również udostępnienie bazy w internecie. Obrady zam-
knęło wystąpienie  Falko Neiningera (Poczdam), na temat ko-
deksu dyplomatycznego biskupstw angielskich do 1300 r. Au-
tor przedstawił koncepcję i stan zaawansowania edycji: wydane 
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już 26 tomów z serii „English Episcopal Acta" zawiera ponad 
połowę zaplanowanego materiału. Znakomitą  ilustracją  prze-
biegu prac była relacja referenta  z prowadzonej przez niego 
kwerendy w archiwach francuskich. 

Przyjęta w poprzednim roku zasada, by jeden dzień obrad 
poświęcić konkretnej kategorii źródeł, została z powodzeniem 
zrealizowana i będzie kontynuowana. W 2004 r. tematem wio-
dącym  mają  być listy. Dwudniowe obrady wywołały duże zain-
teresowanie: obszerna sala była pełna od otwarcia aż po zamk-
nięcie obrad, a każdemu referatowi  towarzyszyła ożywiona dys-
kusja. Kwestią  powracającą  szczególnie często były znów edyc-
je elektroniczne. Mimo, że zyskują  one coraz szersze uznanie, część 
środowiska naukowego wciąż  podchodzi do nich z rezerwą. 

Organizatorzy przewidują  wspólną  publikację materia-
łów z tej oraz następnej konferencji  (Toruń 2004). Streszczenia 
większości referatów  są  już teraz dostępne na stronie interne-
towej Grupy dyskusyjnej, www.fu-berlin.de/fmi/dpg-edition. 

Marek  Słoń 
Warszawa 

„Inschriften  und europäische Schatzkunst": X. In-
ternationale Fachtagung für  mittelalterliche und 
neuzeitliche Epigraphik (Halberstadt 20-23 V 2004) 

Dziesiąta,  jubileuszowa konferencja  poświęcona epigrafi-
ce i gromadząca  współpracowników przedsięwzięcia niemiec-
kich i austriackiej akademii nauk: „Die Deutschen Inschriften 
des Mittelalters und der frühen  Neuzeit" oraz zaproszonych 
gości z Niemiec i innych krajów, obrała za temat inskrypcje 
skarbów. Obradowała pod honorowym patronatem ministra 
kultury kraju Sachsen-Anhalt. Jej organizatorem była tym ra-
zem Saska Akademia Nauk z siedzibą  w Lipsku, a właściwie jej 
komisja epigrafiki  w Halle. Otwarcie konferencji  powiąza-
no ze zwiedzaniem skarbu katedry w Halberstadt. Posiedzenie 
21 maja rozpoczął  referat  Alaina Dierkensa z Brukseli o zło-
tnictwie w obszarze Nadrenii Mozeli i Mozy w XI-XIII w. Va-
leri Silogova z Tibilisi mówił o inskrypcjach na starogruziń-
skich ikonach oraz technice ich wykonywania. Referat  Ulrike 
Koenen z Düsseldorfu  tyczył się z kolei inskrypcji na oprawach 
i elementach relikwiarzy, użytych wtórnie i głównie bizantyj-
skiego pochodzenia. Michael Budde z Kolonii poświęcił uwagę 
rozumieniu Eucharystii i fundacji  na podstawie inskrypcji ze 
średniowiecznych ołtarzy podróżnych. 

Referat  ten można było traktować jako rodzaj wprowa-
dzenia do wystąpienia  Roberta Favreau z Poitiers, który przed-
stawił dzieje sakramentu Eucharystii w oparciu o inskrypcje. 
Martina Junghans z Kolonii mówiła o relikwiarzach w kształcie 
części ciała, ich typologii oraz ich inskrypcjach. Nie doszedł do 
skutku zapowiedziany referat  Isabel Velazquez z Madrytu 
o inskrypcjach na wyrobach złotniczych czasów wizygockich. 
Pierwszy dzień obrad zakończyło wystąpienie  Johanny Flem-
ming z Jeny o inskrypcjach średniowiecznego kobierca 
z Kwedlinburga. Ten jedyny w swoim rodzaju w Niemczech 
obiekt zachował się w kilku fragmentach.  Skłaniają  one bada-
czy do poszukiwania intencji i przesłania fundacji.  Wieczorem 
uczestników przyjął  nadburmistrz Halberstadt kieliszkiem 
szampana. 

Posiedzenie 22 maja rozpoczął  Sebastian Scholz z Mogun-
cji próbą  datacji i historycznego przyporządkowania  korony Rze-
szy na podstawie jej inskrypcji. Przedmiotem analizy stały się 
zwłaszcza elementy uncjalne pozwalające  datować obiekt na 
czasy Konrada III. Wystąpienie  wywołało żywą  dyskusję. Refe-
rat Jarosława Wenty z Torunia został poświęcony inskrypcjom 
skarbca katedry na Wawelu potraktowanych z perspektywy zbio-
ru pamiątek  narodowych, którym stał się skarbiec w XIX stule-
ciu. Rainer Kahsnitz z Berlina zajął  się Imago  i Titulus  w przed-
stawieniu Sądu  Ostatecznego na tryptyku z Cloisters w Nowym 
Yorku mozelskiego pochodzenia. Hiltrud Westermann-Anger-
hausen z Kolonii przedstawiła z kolei na szerokim tle porów-
nawczym inskrypcje na kadzielnicach o kształtach architekto-
nicznych. Peter Stotz z Zurychu zaprezentował obserwacje od-
nośnie inskrypcji metrycznych na dziełach kwalifikowanych  ja-
ko Schatzkunst,  ich formy  i tradycji. Z wystąpieniem  tym zna-
komicie współgrało następne, wygłoszone przez Clemensa Ba-
yera z Bonn o etymologii imion na inskrypcjach z dzieł złotni-
czych. Sesję zakończył referat  Evelyn Wetter z Berlina o in-
skrypcjach z okresu reformacji  na wcześniejszych kielichach 
z kościołów parafialnych  siedmiogrodzkich Sasów. W niedzielę 
23 maja odbyło się oprowadzanie po inskrypcjach Halberstadt. 

Należy podkreślić, że grono polskich uczestników „Fach-
tagung" regularnie się powiększa. Tym razem były reprezento-
wane Gdańsk, Kraków, Toruń. Z niecierpliwością  będziemy 
oczekiwać publikacji tomu materiałów z sesji. Jego druk zapo-
wiedziała Saska Akademia Nauk. Organizację następnej kon-
ferencji  powierzono Akademii Nauk w Getyndze. Należy mieć 
nadzieję na udział w niej jeszcze większej grupy polskich epi-
grafików. 

Jarosław  Wenta 
Toruń 

„Kancelaria królewska. Między władzą a społeczeń-
stwem". Spotkanie drugie (Kraków, 14IV 2004) 

14 IV 2004 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie odbyła się konferencja  pt. „Kancelaria 
królewska. Między władzą  a społeczeństwem", zorganizowana 
przez Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Archiwistyki Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Było to już drugie spotka-
nie poświęcone nowożytnej kancelarii królewskiej. Pierwsze 
odbyło się w 2002 r. w Toruniu. Ukazała się również publikacja 
zawierająca  materiały z toruńskiej konferencji  zredagowana 
przez Wojciech Krawczuka i Waldemara Chorążyczewskiego1. 

Słowo wstępne wygłosił prof.  Andrzej Tomczak (UMK), 
wyrażając  zadowolenie, iż badania nad kancelarią  przybierają 
wszechstronny charakter. Prof.  Bożena Wyrozumska (UJ) w li-
ście skierowanym do uczestników wskazała na wagę badań dy-
plomatycznych. 

Waldemar Chorążyczewski  (UMK) swym wystąpieniem 
Problemy odtworzenia  organizacji  kancelarii  Zygmunta  Stare-
go wprowadził uczestników w rozważania nad problematyką 
kancelaryjną  epoki nowożytnej. Referent  wskazywał na trud-
ności w badaniu Metryki Koronnej z początków  XVI w., związa-
ne z nieregularnością  wpisów oraz niepełnością  inwentarzy. 
Wskazał także, iż Metryka może być podstawą  do rekonstruk-

1 Polska  kancelaria  królewska  czasów nowozytnych. Między  władzą  a spo- ku.  Pod redakcją  W. Chorążyczewskiego  i W. Krawczuka, Toruń 2003, 
łeczeństwem.  Materiały  konferencji  naukowej.  Toruń  18 kwietnia  2002 ro- ss. 112. 
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