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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 
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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-
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pełniała część prezentująca  dwa interesujące  zagadnienia, zwią-
zane z działalnością  kancelarii, tzn. funkcjonowanie  krzyżackiej 
poczty oraz stosowane przez Krzyżaków szyfry. 

W związku  z dużym zainteresowaniem zwiedzających  po-
stanowiono, że wystawa zagości w Malborku na stałe od począ-
tku 2002 r. Ze względów konserwatorskich miejsce oryginałów 
zajmą  jednak kopie, a ekspozycja przy użyciu techniki kompu-
terowej zostanie rozbudowana pod kątem  edukacyjnym. 

Naukowym dopełnieniem prac związanych  z organizacją 
ekspozycji była międzynarodowa konferencja  Kancelarie  krzy-
żackie.  Stan  badań  i perspektywy  badawcze  (18-19 X 2001). 
W swoich założeniach konferencja  miała podsumować wyniki 
dotychczasowych badań oraz określić najbardziej palące  prob-
lemy badawcze. Przyjęta formuła  nie ograniczyła się jednak tyl-
ko do tytułowych kancelarii krzyżackich, ale wykraczała szerzej 
na obszar dyplomatyki i sfragistyki  terenów państwa zakonnego 
w Prusach i terenów ościennych. 

Obrady otworzyły referaty  dotyczące  działalności central-
nej kancelarii krzyżackiej. Maksymilian Grzegorz (Bydgoszcz) 
nakreślił w bardzo szerokiej perspektywie chronologicznej nie-
które aspekty działalności kancelarii, będące  prezentacją  do-
tychczasowych studiów autora nad tą  problematyką  (Kancelaria 
wielkich  mistrzów w Malborku  — aspekty  jej organizacji  i działal-
ności). Dwaj następni referenci  zajęli się bardziej szczegółowo 
personelem kancelarii wielkich mistrzów. 

W wystąpieniu  Martina Armgarta (Speyer) (Organisation 
der  Kanzlei  der  Hochmeister  und  Herkunft  der  Kanzleimitglieder 
im 14. Jh.)  autor dokonał podsumowania swoich dotychcza-
sowych badań nad pochodzeniem pisarzy i notariuszy publicz-
nych, zatrudnionych w malborskiej kancelarii w XIV w. Nakre-
ślił on fazy  kształtowania się krzyżackich kancelarii w Prusach, 
poczynając  od roku 1283 a kończąc  na 1410 r. Na tym tle przed-
stawił pochodzenie i kariery wybranych członków centralnej 
kancelarii, ilustrując  w ten sposób jej organizację. 

Z kolei Bernhart Jähnig w referacie  Hochmeisterkaplan 
und  Hochmeisterkanzler  — Die Leiter der  Hochmeisterkanzlei  in 
Marienburg  1309-1457, w sposób bardziej szczegółowy przybli-
żył osoby kapelanów wielkich mistrzów przez cały okres fun-
kcjonowania centralnej kancelarii krzyżackiej w Malborku. 
Szczególnie ważny był tutaj okres po roku 1410 r., jako niemal 
zupełnie nie opracowany. Cenne uwagi na temat pochodzenia 
i karier kapelanów prowadzą  do konstatacji, iż znacznie więcej 
wiemy o karierze po okresie służby u wielkiego mistrza niż 
o pochodzeniu i sprawowanych funkcjach  przed objęciem funk-
cji kapelana. 

Mario Glauert (Berlin) (Schreiben  in Marienburg.  Anmer-
kungen  zur nichturkundlichen  Schriftlichkeit  in der  zentralen 
Kanzlei  des  Deutschen Ordens  in Preußen im 14. Jahrhundert) 
zwrócił uwagę na różnego rodzaju pisma, głównie listy, powsta-
jące  w kancelarii malborskiej w XIV w., w zdecydowanej więk-
szości już niezachowane. Podkreślił on, że większość z pism, 
używanych do roboczej korespondencji wewnątrz  państwa krzy-
żackiego w Prusach bądź  na zewnątrz,  już w średniowieczu była 
niszczona lub wykorzystywana do wtórnych celów, np. do opra-
wy powstających  w Malborku ksiąg  liturgicznych. Do tego do-
szły jeszcze późniejsze zniszczenia, zwłaszcza podczas ewakua-
cji archiwum w 1457 r. Uwzględniając  jednak owe zniszczone 
listy, zarówno urzędowe jak i prywatne, można dojść do wnio-
sku, że kancelaria wielkich mistrzów w XIV w. zajmowała się 
głownie nie wygotowywaniem dokumentów, ale przygotowywa-
niem listów. 

Tematyka dwóch następnych wystąpień  koncentrowała się 
wokół zagadnienia lokalizacji pomieszczeń kancelaryjnych 
w malborskim zamku. Janusz Trupinda (Malbork) w referacie 
0 pomieszczeniach kancelarii  wielkich  mistrzów w Malborku  wy-
chodząc  od zachowanych źródeł pisanych i wiążąc  je z wyni-
kami ostatnich badań architektonicznych zlokalizował pomie-
szczenia kancelaryjne w części zachodniej parteru Pałacu Wiel-
kich Mistrzów. Jego zdaniem w rezydencji mistrzów krzyżac-
kich w źródłach pisanych dzielącej  się wyraźnie na trzy części: 
meisters gemach, gebitteger  gemach i treslers  gemach, można wy-
różnić trzy wymienione poziomy użytkowe układające  się odpo-
wiednio na pierwszym piętrze, parterze oraz dwóch tzw. kon-
dygnacjach piwnicznych. 

Esej Antoniego R. Chodyńskiego (Malbork) Malborska 
„Turris  chartularia".  Rozważania o genezie kancelarii  krzyżackiej 
koncentrował się na czasach urzędowania Hermanna von Salza 
1 z powiązań  z kancelarią  cesarską  wywodził wieżową  lokalizac-
ję kancelarii malborskiej. Wieży tej referent  doszukiwał się w czę-
ści łączącej  Pałac Wielkich Mistrzów ze skrzydłem zachodnim 
Zamku Sredniego. 

Trzy kolejne wystąpienia  toruńskich historyków naświetli-
ły niektóre aspekty badawcze związane  z szeroko pojętą  pracą 
kancelarii krzyżackich. Roman Czaja omówił Księgi  wielkich 
szafarzy  zakonu krzyżackiego  w Prusach, Piotr Oliński przedsta-
wił Motywy  dewocyjne  w krzyżackich  dokumentach  fundacyjnych, 
natomiast Sławomir Jóźwiak zwrócił uwagę na znaczenie badań 
nad pieczęciami krzyżackimi w kontekście badań nad admini-
stracją  krzyżacką  (Pieczęcie  urzędników  krzyżackich  jako źród-
ła do  badań  nad  funkcjonowaniem  administracji  terytorialnej 
w państwie zakonnym w Prusach w XIV  i początkach  XVwieku). 

Specyficzne  i bardzo interesujące  dokumenty przechowy-
wane w krzyżackich archiwach, jakimi są  tzw. wizytacje, omówił 
Klaus Militzer (Köln) (Visitationen  und  Visitationsberichten  im 
Deutschen Orden).  Opisując  wizytacje od podróży do Rzeszy, 
Prus i Inflant  wielkiego komtura Eberharda von Sayn w 1251 r., 
zaznaczył, że prawo do wizytowania domów zakonnych było 
jednym z najważniejszych uprawnień wielkiego mistrza. Stąd 
wizytacje były dla najwyższych dostojników zakonnych i są  rów-
nież dla nas ważnym źródłem do poznania rzeczywistości życia 
krzyżackich konwentów. 

Powiązaniom  ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego z do-
kumentami powstającymi  w kancelariach krzyżackich poświęco-
ne były dwa referaty  gości zza wschodniej granicy: Hienadźa 
Semianczuka (Grodno) (Wiedza  geograficzna  kancelarii  Zakonu 
Krzyżackiego  o białoruskich  ziemiach Wielkiego  Księstwa  Litew-
skiego  w XIV  wieku)  oraz Stephena C. Rowella (Wilno) (Social 
developments  in the Grand  Duchy of  Lithuania in the mid-late 
fifteenth  century as reflected  in Lithuanian correspondence  with 
the Grand  Master  in Prussia). Obydwaj badacze zajęli się rzad-
ko podejmowanym w literaturze przedmiotu wątkiem  wizerun-
ku ziem obcych etnicznie Zakonowi (w tym przypadku Litwy) 
w dokumentach i listach krzyżackich. 

W trakcie konferencji  poruszono także problemy nie zwią-
zane bezpośrednio z Zakonem Niemieckim, a dotyczące  innych 
zakonów rycerskich czy biskupstw. W swoim obszernym refera-
cie Maja Gąssowska  (Warszawa) omówiła Kancelarię  Kawale-
rów Mieczowych  , dając  wyczerpujący  obraz burzliwej historii te-
go Zakonu w Inflantach  do momentu połączenia  z Zakonem 
Krzyżackim. Na tym tle uwypukliła niektóre zagadnienia zwią-
zane z praktyką  kancelaryjną  zakonu inflanckiego. 

W referacie  Marii Starnawskiej (Siedlce) autorka omówi-
ła odnaleziony przez siebie w zbiorach Biblioteki PAN w Kra-



Kronika 235 

kowie List wielkiego  mistrza joannitów do  Władysława  Jagiełły 
z 1424 r. z prośbą o pomoc przeciw niewiernym. Doszła ona do 
wniosku, iż list stanowił część szerszej akcji dyplomatycznej ma-
jącej  na celu pozyskanie sojuszników do walki z sułtanem ma-
meluckim. Interesujący  jest tu motyw przesłania relikwii jako 
daru dyplomatycznego w nadziei uzyskania pomocy. 

W centrum uwagi Radosława Biskupa (Toruń) znalazły się 
Arengi w XIV-wiecznych  dokumentach  biskupów i kapituły  sam-
bijskiej.  Z około 220 zachowanych dokumentów biskupów sam-
bijskich autorowi udało się wyodrębnić 22 arengi. Z kolei 
z 56 dokumentów wystawionych przez kapitułę, arengę posia-
dało 9 dyplomów. Dokonana analiza pozwoliła stwierdzić, iż 
zdecydowaną  większość stanowią  arengi memoratywne. 

Dopełnieniem programu konferencji  były dwa interesują-
ce komunikaty. W pierwszym z nich Elżbieta Jabłońska (Toruń) 
(Konserwacja  16 tabliczek  woskowych ze zbioru Biblioteki  Gdań-
skiej  PAN)  przybliżyła zebranym historykom techniczne kwestie 
związane  z konserwacją  zespołu krzyżackich tabliczek wosko-
wych ze zbiorów BG PAN. Wystąpienie  to stanowiło swoiste 
dopełnienie wystawy i informacji  zawartych w katalogu, a jego 
zrozumienie ułatwił świetny materiał ilustracyjny. 

Na zakończenie Janusz Grabowski (Warszawa) omówił 
Zródła  do  dziejów  stosunków  Polski  z zakonem krzyżackim 
w Prusach w zbiorach Archiwum Głównego  Akt  Dawnych w War-

szawie, dając  zainteresowanym badaczom pełny przegląd  poten-
cjalnych możliwości badawczych krzyżackiego zasobu AGAD-u. 
Autor skoncentrował się głównie na omówieniu dokumentów 
traktatów Polski z Zakonem Krzyżackim z lat 1404-1466. 

Malborska konferencja  była z jednej strony podsumowa-
niem badań nad problematyką  kancelaryjną  w Prusach w śred-
niowieczu, a z drugiej umożliwiła badaczom z różnych ośrod-
ków i krajów zapoznanie się z aktualnie prowadzonymi pracami 
badawczymi. Można mieć nadzieję, że możliwość wymiany po-
glądów  wpłynie na zintensyfikowanie  tych wciąż  mało znanych 
aspektów dziejów Zakonu Niemieckiego, jego państwa w Pru-
sach i kancelarii działających  na terenach ościennych. Prof.  K. Mili-
tzer, który w imieniu uczestników podziękował organizato-
rom za zorganizowanie konferencji,  wyraził nadzieję, że mal-
borska konferencja  poświęcona szeroko pojętym badaniom 
krzyżackich kancelarii będzie odbywała się cyklicznie. Wszyscy 
uczestnicy podkreślili taką  potrzebę, w związku  z czym następ-
ne spotkanie wstępnie ustalono na rok 2003. Materiały z omó-
wionej konferencji  zostaną  opublikowane w 2002 r. i w zamie-
rzeniu organizatorów mają  stać się dopełnieniem i uzupełnie-
niem katalogu wystawy. 

Janusz  Trupinda 
Muzeum  Zamkowe 

Malbork 


