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Konferencja  „Opactwo w Byszewie-Koronowie na 
tle działalności kulturowej cystersów na Kujawach 
i Pomorzu Wschodnim. W 750-lecie przybycia cy-
stersów do Byszewa" (Koronowo 11-13 V 2000) 

Nie tak dawno — w roku 1998 — uroczyście obchodzono 
dziewięćsetlecie powstania klasztoru w Citeaux — macierzy za-
konu cystersów. Z kolei na rok obecny przypada 750 rocznica 
dokonanej przez skarbnika kujawskiego Mikołaja fundacji  kla-
sztoru cystersów w położonym na północnozachodnich rubie-
żach historycznych Kujaw Byszewie, skąd  około 1288 r. prze-
nieśli się na teren dzisiejszego Koronowa. Jubileusz ten, jak 
również widoczny w ostatnich latach wzrost zainteresowań prze-
szłością  koronowskiego opactwa1, sprawił, że Instytut Historii 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz działający  przy 
Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu Zespół do badań nad historią  i kulturą  cystersów w Polsce, 
zorganizowali sesję naukową  poświęconą  działalności cystersów 
na Kujawach i Pomorzu Gdańskim. Odbyła się ona w dniach 
11-13 V 2000 r. w dawnej siedzibie klasztoru — w Koronowie. 

Pierwsza część sesji zainaugurowana została wystąpieniem 
Szczęsnego Skibińskiego (Poznań), który po 35 latach powrócił 
i ustosunkował się do swych młodzieńczych poglądów  na archi-
tekturę pocysterskiego kościoła w Koronowie2. Dariusz Kar-
czewski (Bydgoszcz) poruszył, pozostające  zwykle na margine-
sie dotychczasowych badań, zagadnienia dotyczące  dziejów we-
wnętrznych byszewsko-koronowskiego konwentu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem patronatu parafialnego.  Następnie Józef 
Dobosz (Poznań) zajął  się głośnym skandalem w opactwie sule-
jowskim z 1285 r. i będącym  jego konsekwencją  problemem ob-
sady przez tamtejszych mnichów placówki w Byszewie. Nieste-
ty, nie przybył gość z Uniwersytetu w Düsseldorfie  — Walde-
mar Könighaus, jednak nadesłane przez niego materiały doty-
czące  związków  łączących  klasztor w Byszewie z jego opactwem 
zwierzchnim w Lubiążu  (Die  Zisterzienserabtei  Leubus in Schle-
sien und  die  Beziehungen zur ihrer Tochtergründung  in Byszewo), 
gwarantują,  że każdy zainteresowany będzie mógł się zapoznać 
z zaprezentowanymi tam poglądami  po wydaniu ich drukiem. 
Kolejny referat  wygłosił Piotr Oliński, ukazując  skład społecz-
ny konwentu koronowskiego w świetle późnego, pochodzącego 

1 Znamiennym przykładem niech będzie dość obszerny „biogram" 
byszewsko-koronowskiego klasztoru, pióra E. Okonia i P. Olińskiego, 
zamieszczony w Monasticon  Cisterciense  Poloniae, pod red. A. M. Wyr-
wy, J. Strzelczyka, K. Kaczmarka, t. 2, Poznań 1999, s. 42-63. 

2 S. Skibiński, Gotycka  architektura  pocysterskiego  kościoła  w Koro-
nowie, „Prace Komisji Sztuki Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego" 2, 
1967, s. 5-58. 
Studia Źródłoznawcze, t. XXXVIII, ISSN 0081-7147, ISBN 83-7181-

z XVIII w., nekrologu klasztornego. Przedpołudniową  część sym-
pozjum zamknęło zwiedzanie pocysterskiego kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP. Popołudniowe obrady wznowiono bardzo ob-
szernym referatem  Krystyny Zielińskiej-Melkowskiej (Toruń) 
na temat byszewsko-koronowskiego opata Engelberta, przypu-
szczalnego autora pierwszego żywota św. Jadwigi śląskiej.  Ko-
munikat Andrzeja Wałkówskiego (Piotrków Trybunalski) doty-
czył z kolei dokumentów byszewskich wpisanych do najstarsze-
go kopiarza cystersów z Lubiąża.  W referacie  Jacka Maciejew-
skiego (Bydgoszcz) ukazane zostały kontakty XIII-wiecznych 
biskupów włocławskich z klasztorem cystersów w Byszewie (Ko-
ronowie). Z kolei Bogna Derkowska-Kostkowska (Bydgoszcz) 
zajęła się wątkami  cysterskimi w ikonografii  ołtarzy kaplic bocz-
nych kościoła Św. Trójcy w Byszewie. Komunikat na temat są-
siedzkich i majątkowych  kontaktów cystersów koronowskich ze 
szlachtą  pochodzącą  z Bydgoskiego i z wielkopolskiej Krajny 
w XV stuleciu wygłosił Sobiesław Szybkowski (Gdańsk). Nato-
miast Ryszard Kabaciński (Bydgoszcz) jako jedyny zajął  się prob-
lematyką  miejską,  dokładniej rzecz ujmując  uposażeniem ziem-
skim mieszczan koronowskich w drugiej połowie XVI w. 

W drugim dniu sesji obrady rozpoczął  Zbigniew Zyglewski 
(Bydgoszcz), prezentując  średniowieczne i nowożytne pieczęcie 
opatów i konwentu koronowskiego. Emanuel Okoń (Toruń) wy-
głosił referat  na temat umieszczonego w nawie głównej koro-
nowskiego kościoła NMP cyklu obrazów dotyczący  historii za-
konu cysterskiego, namalowanych około 1757 r. przez bliżej nie-
znanego Franciszka Remelę. Janusz Krawczyk (Toruń) poświę-
cił swe wystąpienie  koronowskim stallom, omawiając  ich fun-
kcję i budowę na tle innych, zachowanych na terenie Polski te-
go typu sprzętów. Jarosław Jarzewicz (Poznań) ukazał nato-
miast architekturę cysterską  w dobie ekspansji brandenburskiej 
na Pomorze i Nową  Marchię. Marek Derwich (Wrocław) zajął 
się „prahistorią"  cystersów na Kujawach, czyli benedyktynami 
— poprzednikami cystersów z podwłocławskiego Szpetala, ma-
jącymi  swe placówki również w samym Włocławku i (co raczej 
mało prawdopodobne) w Kruszwicy. Dlaczego cystersi z „Prus " 
nie chcieli studiować  w Krakowie?  — odpowiedzi na to pytanie 
udzielił w swym wystąpieniu,  poświęconym cysterskiemu szkol-
nictwu, Krzysztof  Kaczmarek (Poznań). Śmierć  w starej kuchni, 
pod tym intrygującym  tytułem Marek Cetwiński (Częstocho-
wa) ukazał zaczerpniętą  z „Księgi henrykowskiej" scenę nagłej 
śmierci Gniwka Wody, której filozoficzna  parabola miała do-
wieść pożytków płynących  z gościnności oraz napiętnować nie-

3 Liber fundationis  claustri  Sancte  Marie  Virginis  in Heinrichow  czyli 
Księga  henrykowska,  tłum. R. Grodecki, wyd. 2, Wrocław 1991, s. 175-
-176 i tłumaczenie polskie na s. 79. 

179-9 



172 Kronika 

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-


