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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. 
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Michaela Scheibe (Berlin) przedstawiła nowe edycje źródłowe 
dotyczące  Pomorza, Renata Skowrońska-Kamińska (Toruń) — 
wybrane publikacje odnoszące  się do ziem polskich, a Robert 
Ruciński (Toruń) — wydane ostatnio źródła do dziejów Toru-
nia. Pełen opis bibliograficzny  wszystkich omówionych pozy-
cji ma znaleźć się na stronie internetowej organizatora sesji, 
tj. grupy dyskusyjnej (www. fu-berlin/fmi/dpg-edition). 

W dyskusjach, towarzyszących  niemal wszystkim wystąpie-
niom, często wracały przede wszystkim dwa zagadnienia. Pier-
wsze to perspektywa wydań elektronicznych, na płytach CD lub 
w internecie. Ich zalety sprawiają,  że postuluje się je coraz czę-
ściej nie tylko jako uzupełnienie wydania książkowego,  ale na-
wet jako alternatywną  formę  edycji, szczególnie tekstów późno-
średniowiecznych. Drugie zagadnienie to ogólna kondycja edy-
torstwa źródeł w Niemczech i, przede wszystkim, w Polsce. 
Uprawiane zwykle jako zajęcie dodatkowe i pozbawione nale-

żytego wsparcia ze strony instytucji naukowych przeżywa obec-
nie wyraźny kryzys. Jedną  z odpowiedzi na ten niepokojący  stan 
rzeczy ma być dalsza działalność owej polsko-niemieckiej gru-
py dyskusyjnej. Ma ona m.in. podjąć  wspólną  inicjatywę wy-
dawniczą,  na początek  rozpocznie publikację gdańskich ksiąg 
miejskich. Będzie też kontynuowany cykl konferencji.  Następ-
na, dwudniowa, odbędzie się jesienią  2003 r. w Berlinie; jeden 
dzień obrad poświęcony zostanie edycjom roczników i kronik. 
Wysunięty postulat szerszego zaangażowania studentów w te 
spotkania wydaje się słuszny. Pozostaje obawa, czy na drodze 
realizacji tej idei nie stanie bariera językowa. Wszystkie obrady 
toczyły się dotąd  i będą  się toczyć nadal po niemiecku. 

Marek  Słoń 
Instytut  Historii  PAN 

Warszawa 


