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z nadzieją  na zapowiedzianą  przez organizatorów publikację tych 
tekstów. 

Marek  Słoń 
Instytut  Historii  PAN 

Warszawa 

Prace sekcji mediewistycznych V Kongresu Między-
narodowej Asocjacji Ukrainistów (Czerniowce 26-
-29 VIII 2002) 

W dniach 26-29 VIII 2002 r. odbył się w Czerniowcach 
V Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (MAU). 
Kongresy te są  największym i najważniejszym zgromadzeniem 
naukowców zajmujących  się różnymi aspektami szeroko pojęte-
go ukrainoznawstwa. Organizowane są  co trzy lata, począwszy 
od 1990 r. Pierwszy Kongres MAU zebrał się w Kijowie, drugi 
obradował we Lwowie, trzeci w Charkowie, natomiast przedo-
statni w 1999 r. w Odessie. Na V Kongres przybyło — według 
organizatorów — około 900 badaczy, reprezentujących  ośrod-
ki naukowe USA, Kanady, wielu krajów europejskich, a nawet 
Argentyny, Australii i Korei Południowej. Bardzo liczna, kilku-
dziesięcioosobowa była reprezentacja polska, w skład której wcho-
dzili przedstawiciele wielu ośrodków badawczych i różnych kie-
runków ukrainoznawstwa. 

Organizatorzy zdecydowali się na wyodrębnienie dziesię-
ciu działów tematycznych Kongresu, które podzielone zostały 
jeszcze na liczne sekcje1. 

Problematyce mediewistycznej poświęcone były w zasadzie 
w całości trzy sekcje. Badacze z sześciu krajów zaprezentować 
mieli łącznie  28 referatów.  Niestety, wysoka okazała się absen-
cja uczestników. Np. w sekcji „Knjaża doba ukrains'koi istorii" 
zabrakło aż dziewięciu wystąpień.  Nieobecność tak wielu bada-
czy, w tym kilku uznanych specjalistów, należy uznać za niewąt-
pliwą  stratę, szczególnie że spore oczekiwania budziła tematyka 
przynajmniej kilku wystąpień.  W tej sytuacji nader szczęśliwa 
okazała się decyzja o połączeniu  sekcji „Knjaża doba uk-
rains'koi istorii" i „Problemy doslidżennja litopysannja" podję-
ta po konsultacjach z referentami  przez profesorów  Mykołę 
Kotljara i Leontija Wojtowycza. 

Pierwszą  turę obrad rozpoczął  gość z Nowego Jorku, ne-
stor historyków ukraińskich, Oleksandr Dombrowskyj refera-
tem Prolegomena  do  psychohistorii Ukrainy  — Rusi w aspekcie 
etnogenezy.  Wystąpienie  to, w zasadzie będące  dość ogólnikową 
rozprawką  o charakterze historiograficznym,  nie wzbudziło od-
dźwięku u słuchaczy, co wyraziło się w braku pytań do referen-
ta. Mykoła Kotljar (Wewnętrzna  (międzyksiążęca)  dyplomacja 
Rusi XII-XIII  w. ) zaprezentował podsumowanie swych badań 
na temat mechanizmów rządzących  dyplomacją  średniowiecz-
nej Rusi (przede wszystkim epoki domongolskiej). Uczony ten 
uwypuklił problem przyczyn zawierania umów między książęta-

1 Organizatorzy wyodrębnili następujące  działy: Językoznawstwo 
(7 sekcji); Teoria literatury (4 sekcje); Literatura XX wieku (15 sek-
cji plus 7 posiedzeń tematycznych); Problemy ukraińskiej kultury (7 sek-
cji); Ukrainoznawstwo geograficzne  (bez podziału na sekcje); Historia 
(54 sekcje, w tym 8 sekcji politologicznych); Prasoznawstwo (bez podzia-
łu na sekcje); Filozofia  (bez podziału na sekcje); Religioznawstwo (bez 
podziału na sekcje); Pedagogika (1 sekcja oraz dwa posiedzenia tema-
tyczne). Przewidziane były również panele dyskusyjne. Dodać można 
jeszcze sekcję archeologiczną,  gdzie przedstawiono pięć referatów. 

mi, podkreślił przy tym, że przedstawiany materiał jest wybo-
rem z opublikowanej ostatnio monografii  tematu2. Trzecim re-
ferentem  był historyk moskiewski młodego pokolenia Timofiej 
Guimon, którego wystąpienie  dotyczyło odnotowanych w lato-
pisarstwie nowogrodzkim i południoworuskim wiadomości na 
temat budownictwa cerkiewnego (Dawnoruskie  latopisy XII  — 
początku  XIII  w. o budownictwie  cerkiewnym:  latopisarstwo  pół-
nocno- i południoworuskie).  Referat  ten należy uznać za świa-
dectwo wzrostu zainteresowań uczonych rosyjskich nowoczes-
nymi pod względem metodycznym badaniami źródłoznawczy-
mi. Guimon przedstawił formularz,  który należy stosować w wy-
padku wyodrębniania zawartych w źródłach informacji  pew-
nych określonych kategorii (tu na przykładzie wzmianek o fun-
dowaniu obiektów sakralnych). Zainteresowanie słuchaczy wy-
powiedzą  Guimona zaowocowało krótką  lecz treściwą  dyskusją, 
w której udział wzięli między innymi Henadij Winohradow, Le-
ontij Wojtowycz i Dariusz Dąbrowski.  Zastanawiano się głów-
nie nad potrzebą  prowadzenia analizy testów latopisarskich 
w sposób zaproponowany przez autora, pojawiło się też szcze-
gólowe pytanie, czy jest możliwe i zasadne zestawianie ze sobą 
wzmianek zasadniczo różniących  się proweniencją  oraz charak-
terem latopisów ipatiewskiego i nowogrodzkiego pierwszego. Dwa 
następne referaty  również nosiły w dużej mierze charakter źród-
łoznawczy a dotykały różnych kwestii związanych  z dziejami Kie-
wopeczerskiej Ławry. Zostały one wygłoszone przez badaczy 
z Moskwy, Igora Danilewskiego i Jurija Artamonowa. Pierwszy 
z nich zaprezentował dobrze udokumentowany źródłowo tekst 
Narodziny  tradycji  latopisarskiej  w klasztorze  Peczerskim  w Kijo-
wie, natomiast drugi przedstawił referat  Zycie  Feodosija  Peczer-
skiego  jako źródło  historyczne,  mocno uwypuklając  kwestię tra-
dycji o działalności Feodosija na Czernihowszczyźnie i tradycji 
0 stosunkach pomiędzy tym świątobliwym  mnichem i księciem 
kijowskim Świętopełkiem. Oba wystąpienia  wzbudziły dość ży-
wy oddźwięk, przejawiający  się w szczegółowych pytaniach do 
autorów. Podobną  reakcję wywołał referat  Przejawy miejscowe-
go patriotyzmu  („nasi"  w twórczości latopisarskiej  XI-XII  w.) przed-
stawiony przez Tatianę Wiłkuł z Kijowa. Serhij Fedak z Użho-
rodu przedstawił referat  zatytułowany Państwowo-polityczna 
ewolucja imperium Rurykowiczów  w pierwszej połowie XII  w. Re-
akcja słuchaczy na to wystąpienie  była zdecydowanie negatyw-
na. Podniesiono choćby kwestię niewłaściwego, anachroniczne-
go użycia przez autora terminu „imperium". Zakwestionowano 
przedstawiony przez niego (choć nie była to autorska koncep-
cja) schemat wewnętrznego podziału Rusi na cztery różniące 
się części (Ruś południowa, Nowogród Wielki, Ruś Zaleska, 
Połock). Przede wszystkim zaś skrytykowano metodę dowodze-
nia polegającą  na doborze argumentów pasujących  do budowa-
nej konstrukcji. Odmienną  reakcję wywołało następne wystą-
pienie. Lwowski historyk Jarosław Knysz przedstawił referat 
pod tytułem Jermołajewska  redakcja  Latopisu ipatiewskiego. 
Słuchaczom zostały zaprezentowane wyniki badań, które przy-
niosły odkrycie drobnych fragmentów  nieznanej siedemnasto-
wiecznej redakcji południoworuskiego latopisu, nazwanej przez 
autora „uhornickim", ze względu na proweniencję kodeksu, 
w okładce którego znajdowały się karty odnalezionego źródła. 
Uznanie dla Knysza wyrazili m.in. A. Tołoczko, L. Wojtowycz 
1 M. Kotljar, którzy podkreślili wagę zaprezentowanego odkry-
cia. Ostatni z referatów  w pierwszym dniu obrad przedstawił 
Henadij Winohradow z Dniepropietrowska. Nie wzbudził on 

2 M. F. Kotlajr, Istorija  dyplomatii  Pivdenno-zachidnoj  Rusi, Kyiv 
2002. 
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uznania. Autor oświadczył, że konieczne jest niedosłowne od-
czytywanie poszczególnych latopisarskich zapisek. Nie chodzi-
ło przy tym o uwzględnienie kulturowego kontekstu epoki, do-
świadczeń autorów zapisów itp. Winohradow starał się przeko-
nać słuchaczy, że znajdujące  się w danym tekście słowa mają 
ukryte znaczenie. Krótko mówiąc,  mieliśmy do czynienia z nie-
udaną  próbą  przeniesienia na pole źródłoznawstwa (wiedzy o la-
topisach) specyficznie  pojętych wysoce abstrakcyjnych teoretycz-
nych ustaleń w zakresie semantyki, czy szerzej lingwistyki. 

Bardzo ciekawie zapowiadała się sekcja „Halyc'ko-Vo-
lyns'ke knjazivstvo". Niestety, i tu okazało się, że do Czernio-
wiec nie dotarło kilku przewidzianych w programie jej obrad 
referentów.  W sekcji tej wygłoszono cztery referaty.  Pierwszy 
przedstawił ukraiński badacz z Rumunii, Adrian Szyjczuk 
(W  sprawie południowych  granic Rusi halicko-wołyńskiej  (na 
podstawie  materiałów  historiografii  bizantyńskiej)).  Tytuł wystą-
pienia okazał się nieco mylący,  autor bowiem — owszem — 
zacytował odpowiednie przekazy Konstantyna Porfirogenety 
i Nicetasa Choniatesa, ale poza nimi przytoczył jeszcze wzmia-
nki źródeł ruskich i węgierskich, a także odwołał się do mate-
riału topomastycznego. Wystąpienie  Szyjczuka spotkało się 
z ostrą  krytyką,  szczególnie ze strony Mykoły Kotljara, który 
zarzucił autorowi popełnienie poważnych błędów warsztato-
wych. Jako następny zabrał głos piszący  te słowa, przedstawia-
jąc  tekst po tytułem Rodowód  Romanowiczów w polskich  bada-
niach po II  wojnie światowej. Mocno zostało w nim wyekspono-
wane znaczenie badań nad genealogią,  a także nad różnymi 
aspektami dziejów księstwa halicko-wołyńskiego i rządzącej 
nim dynastii, prowadzonych przez toruńską  szkołę genealogicz-
ną.  Reakcja słuchaczy na to wystąpienie  była pozytywna. Co 
ważne, ukraińscy koledzy podkreślili konieczność sięgania do 
prac polskich i utrzymywania ścisłych kontaktów z historykami 
polskimi. Trzeci referat  wygłosił Jona Wynokur z Kamieńca Po-
dolskiego (Starożytności  państwa halicko-wołyńskiego  w średnim 
Podniestrowiu).  Była to ciekawa prezentacja rezultatów prac ar-
cheologicznych prowadzonych w określonym w temacie refera-
tu rejonie w ciągu  ostatnich kilku dziesięcioleci, okraszona 
wspomnieniami o uczestniczących  w nich badaczach. Jako osta-
tni wystąpił  przedstawiciel miejscowego środowiska naukowe-
go, Oleksandr Masan z referatem  Księstwo  halicko-wołyńskie 
i państwo Zakonu  Krzyżackiego  w Prusach: problemy stosunków 
wzajemnych. Usłyszeliśmy interesującą,  dobrze opartą  na źród-
łach próbę wyjaśnienia powodów, dla których Zakon utrzymy-
wał dość żywe stosunki z państwem Romanowiczów. Autor wy-
mienił najważniejsze przejawy stosunków krzyżacko-ruskich, 
nie tylko w sferze  politycznej lecz również kulturowej. Brak 
miejsca powoduje, że powstrzymam się przed przedstawieniem 
wątpliwości  co do pewnych ustaleń Masana. Nie wpływają  one 
jednak na pozytywną  ocenę całego wystąpienia. 

Obrady sekcji mediewistycznych V Kongresu MAU można 
uznać za owocne. Poziom wystąpień  był co prawda zróżnicowa-
ny, przeważały jednak teksty interesujące,  mające  wysoką  war-
tość merytoryczną.  Interesujące  i pożyteczne były toczone nie 
tylko w trakcie obrad dyskusje. Samoistną,  niezwykle cenną 
wartość stanowiła możliwość poznania się i wymiany poglądów 
przez przedstawicieli różnych środowisk. Jest to szczególne 
istotne, gdyż mamy do czynienia z poważnym rozproszeniem 
ośrodków podejmujących  badania nad dziejami średniowiecz-
nej Rusi. Zajmują  się nimi Rosjanie w Moskwie i Petersburgu, 
Ukraińcy we Lwowie, Kijowie, Czerniowcach i Dniepropie-
trowsku, Polacy w Warszawie, Toruniu i Lublinie. Poszczególne 
ośrodki pracują  przy tym w odosobnieniu, często nie zdając  so-

bie nawet sprawy z tego, że podobne badania prowadzone są 
gdzie indziej. Co gorsza, bardzo nikły jest przepływ literatury. 
Dlatego właśnie niezwykle ważna była możliwość spotkania się 
w jednym miejscu historyków ukraińskich, rosyjskich, polskich 
i innych. Dobrym pomysłem było wystawienie stoisk z książka-
mi i czasopismami. Tutaj też chciałbym wyrazić nadzieję, że nie-
bawem ukażą  się materiały pokongresowe. Niewątpliwym  za to 
błędem organizatorów było zbytnie rozdrobnienie obrad, czyli 
stworzenie zbyt dużej liczby specjalistycznych sekcji. 

Warto jeszcze na koniec wspomnieć, o sprawnej organiza-
cji Kongresu, na co niezaprzeczalnie wpłynęło duże zaanga-
żowanie władz uniwersytetu w Czerniowcach oraz władz mia-
sta i obłasti. Godne podkreślenia jest zapewnienie uczestnikom 
bardzo dobrych warunków bytowych. Zwracała też uwagę uro-
czysta oprawa Kongresu. 

Dariusz Dąbrowski 
Toruń 

Posiedzenie polsko-niemieckiej grupy dyskusyjnej 
poświęcone edycji źródeł historycznych (Toruń, 
21-22 XI 2002) 

Konferencja  Toruńska była już czwartym z rzędu spotka-
niem wspomnianej „grupy dyskusyjnej". Tworzą  ją  mediewiści 
z dwóch placówek: Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Friedrich-Meinec-
ke-Institut przy Freie Univeristät w Berlinie. Koordynatorami 
przedsięwzięcia i zarazem organizatorami sesji są  dwaj profeso-
rowie, Janusz Tandecki z Torunia i Matthias Thumser z Berli-
na. 

Wystąpienia  sesji przedpołudniowej pierwszego dnia ob-
rad poświęcone były relacjom z prowadzonych aktualnie przez 
referentów  prac nad edycją  źródeł do dziejów państwa zakon-
nego. Marian Biskup (Toruń) mówił o krzyżackich aktach wizy-
tacji zakonu, Jürgen Sarnowsky (Hamburg) o rachunkach sza-
farstwa,  a Klaus Neitmann (Poczdam) na temat Handfestregister, 
czyli ksiąg  o funkcji  zbliżonej do Metryki Koronnej. Został 
przedstawiony proces powstawania poszczególnych kategorii 
źródeł, ich zawartość, stan zachowania oraz koncepcja obecnej 
edycji. Podobny charakter miały referaty  wygłoszone podczas 
następnych posiedzeń, odnoszące  się do zabytków z innych re-
gionów. Tomasz Jurek przedstawił w imieniu poznańskiej grupy 
badaczy (poza wyżej wymienionym Izabela Skierska i nieobec-
ny na konferencji  Antoni Gąsiorowski)  przygotowywane nowe 
wydanie krakowskich rejestrów immatrykulacji do końca XV w. 
Reinhard Seyboth (Regensburg), prezentując  edycję akt doty-
czących  Sejmów Rzeszy, skoncentrował się na potrzebie prze-
prowadzenia kwerendy w wybranych polskich archiwach. Nato-
miast Thomas Ertl (Berlin) rozważał możliwość publikacji 
XIII-wiecznej summy kanonicznej franciszkanina  Baldwina 
z Brandenburga. Aleksander Rogaczewski (Petersburg) opo-
wiedział o znajdujących  się w archiwach tego miasta materia-
łach dotyczących  państwa Zakonu Krzyżackiego. Trzy referaty 
dotyczyły zasad edycji specyficznych  kategorii źródeł. Barbara 
Trelińska (Lublin) zajęła się inskrypcjami. Janusz Tandecki (To-
ruń) poddał analizie polską  serię Atlasu Historii  Miast.  Martin 
Schmidt (Berlin) odczytał referat  nieobecnego na konferencji 
Andreasa Ranfta  (Halle a. S.) na temat ksiąg  miejskich. Pozo-
stałe wystąpienia  miały charakter komentowanej bibliografii. 


