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deł dla badań nad historią  społeczno-religijną,  szczególnie nad zagadnieniami kultu świętych i kultu relikwii (s. 245 nn.). 
W tej części omawianej publikacji napotykamy również próbę ostatecznego sprecyzowania funkcji  średniowiecznych in-
skrypcji. Oprócz akcentowanej już wcześniej funkcji  informacyjnej,  miałyby one spełniać funkcję  edukacyjną  (inskrypcje ja-
ko rodzaj zawsze dostępnego katechizmu) i eksplikacyjną  (inskrypcja jako wyjaśnienie towarzyszącego  jej często przed-
stwienia ikonograficznego).  W tym miejscu można jednak zastanawiać się, w jakim stopniu tekst, wyryty w kamieniu, był 
nośnikiem informacji  w społeczeństwie średniowiecznym, w dużej mierze niepiśmiennym i o wiele bardziej wrażliwym na 
znak niż na pismo6. 

W zakończeniu książki  zarysowane zostały perspektywy dalszego rozwoju epigrafiki  średniowiecznej, który jest możli-
wy w powiązaniu  jej z dyplomatyką,  paleografią,  językoznawstwem, historią  sztuki. Można by dorzucić tutaj postulat ba-
dania inskrypcji jako jednego z równouprawnionych rodzajów średniowiecznej piśmienności, co pozwalałoby zobaczyć 
w szerszym kontekście ich funkcje  i krąg  odbiorców. 

Niestety, bogaty materiał informacyjny  (prezentacja źródeł, sugestie bibliograficzne)  zawarty w omawianej książce, 
został przedstawiony niezbyt umiejętnie. Niewydzielenie z zasadniczego tekstu drobiazgowej analizy ponad 130 przykła-
dów źródłowych, jak również przypisów bibliograficznych  — niejednokrotnie obszernych — ogromnie utrudnia śledzenie 
toku myśli Autora, który częściej dba o piękno stylu niż o precyzję wywodu. Po lekturze całej książki  trudno oprzeć się 
wrażeniu, że mamy tu do czynienia z bardzo osobistą  syntezą,  stanowiącą  podsumowanie wieloletniej pracy wybitnego 
specjalisty, nie zaś podręcznikiem dla studentów, od którego wymaga się jasnej i przejrzystej struktury. 

Tym, co łączy  wszystkie tomy, które ukazały sie do tej pory w serii „LAtelier du médiéviste", jest przede wszystkim 
bogactwo informacji  bibliograficznej,  cennej nie tylko dla początkujących  mediewistów francuskich.  Jednakże sygnalizowa-
na przeze mnie na początku  niespójność generalnej koncepcji tej serii, każe oczekiwać następnych części z pewną  ostroż-
nością.  Spodziewać się też należy, iż przygotowywana obecnie przez wydawnictwo Brepols anglojęzyczna wersja całej serii 
będzie lepiej przemyślana i jeszcze bardziej użyteczna dla czytelnika z „młodszej Europy". 

Anna Adamska 
(Utrecht) 

Robert Favreau,Épigraphie  médiévale,  Brepols, TUrnhout 1997, ss. 360. 

Rozprawa Roberta Favreau jest jedną  z publikacji wchodzących  w skład serii wydawniczej „LAtelier du médiéviste", 
którą  kierują  J. Berlioz i O. Guyotjeannin. 

Praca ta nawiązuje  tak układem, jak i zawartością  do wcześniejszej rozprawy R. Favreau Les inscriptions médiéva-
les wydanej w 1979 r. w serii wydawniczej „Typologie des sources du Moyen Âge occidental". Omawiana praca traktuje 
przedmiot rozważań jakim jest epigrafika  nieco szerzej niż w publikacji wcześniejszej. Zadecydował o takim podejściu 
z jednej strony obecny stan badań, a z drugiej dużo obszerniejsze edycje inskrypcji w wielu krajach Europy, w tym również 
w Polsce. 

Zakres prezentowanych badań pokazany jest na źródłach z okresu przedkarolińskiego do XV w. włącznie,  głównie 
z terenów zachodnioeuropejskich. O takim potraktowaniu problemu zadecydowała chronologia pojawienia się inskrypcji 
w różnych krajach, użycie pisma, rozwój alfabetyzacji,  zastosowanie dokumentu, a przede wszystkim potrzeba i możliwości 
tworzenia wszelakich źródeł pisanych. 

Całość pracy podzielono na dwie podstawowe części, które poprzedza wprowadzenie do przedmiotu badań. Zwrócono 
w nim uwagę na chronologię pojawienia się terminu inscriptio łac., epigraphe grec. i okres, w którym tego rodzaju źródła 
weszły w obręb zainteresowań. Tytuły obu prac R. Favreau dotyczą  tego samego zagadnienia, użyto tylko różnych termi-
nów na oznaczenie tego samego przedmiotu badań. Charakterystyka badań nad epigrafiką  średniowieczną  obejmuje 
Niemcy z Austrią,  Szwajcarię, Polskę i Francję, a więc te kraje w których edycje źródeł są  najbardziej zaawansowane. Na 
koniec zamieszczona jest bibliografia,  która zawiera główniejsze opracowania przedmiotu i wydane tomy inskrypcji w po-
szczególnych krajach. Oczywiście widoczne są  braki tak w zestawionej bibliografii,  jak i edycjach o czym mogły zadecydo-
wać słabe kontakty i możliwości informacyjne. 

Pierwsza część publikacji obejmuje problematykę ściśle powiązaną  z krytyką  zewnętrzną  i wewnętrzną  takich źródeł 
jakimi są  inskrypcje. Epigrafika  średniowieczna wypływa z funkcjonowania  Kościoła, w którym pojawiły się „kamienne 
karty" jako dokumenty donacyjne (najwcześniej w 805 r.), na pozostałym terenie występowanie i czas ich pojawienia się 
uzależniony był od potrzeby i rozwoju kultury. Do tej samej grupy źródeł Autor zalicza przywileje upamiętniające  ważne 
wydarzenia w dziejach kościołów. 

6 N.t. tego zagadnienia, będącego  ciągle  przedmiotem dyskusji, zob. ciekawe uwagi P. Mrozowskiego, Polskie  tablice erekcyjne  z wieków XIV  i XV, 
St. Źródl. 32-33,1990, s. 79-80. 
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Ważnym zagadnieniem dla badań epigraficznych  jest rozmieszczenie inskrypcji w budowli czy na przedmiocie, ponie-
waż to decyduje o treści, jej symbolice, wreszcie ornamentyce. Z badań R. Favreau wynika, że wszystkie te elementy są 
dość zróżnicowane w zależności od obszaru, zabytku i sposobu wykonania, jak również przeznaczenia. 

Następnym zagadnieniem, na które zwrócono uwagę jest analiza pisma. Autor proponuje tutaj te same metody, jakie 
stosuje się w paleografii.  Należą  do nich moduł, relief,  dukt, ryt, ornamentyka poszczególnych liter, przerywniki między-
wyrazowe, rozmieszczenie całego tekstu, abrewiacje. Na podstawie stanu badań i własnych ustaleń Autora, pismo podzie-
lono na przedkarolińskie, karolińskie, wieki IX-X, XI, XII, XIII, XIV-XV Wnioski wynikające  z badań poparto najbar-
dziej charakterystycznymi przykładami inskrypcji (edycja w języku oryginału, tłumaczenie na język francuski,  ilustracja). 
Wydaje się, że wybrano zbyt skromną  podstawę badań, ograniczając  się przede wszystkim do epigrafiki  o szczególnym 
znaczeniu, która odbiega formą  i wykonaniem od tej pospolitej przeznaczonej dla szerszego odbioru. W obu przypadkach 
stosowano także różne rodzaje pisma, których wykonanie uzależnione było nie tylko od warsztatu, ale również od czasu 
występowania źródła, i jego rodzaju. 

Ważnym elementem badań nad epigrafiką  jest język, w którym wykonana jest inskrypcja. Tego rodzaju badania pozwa-
lają  śledzić przemiany zachodzące  w łacinie średniowiecznej na danym terenie i w dość dużym okresie. Sądzę,  że przepro-
wadzane na wybranym terytorium pozwolą  ustalić przenikanie się pewnych form  językowych, jak również w ogóle rozwój 
języka. Obserwacje te wykażą  chronologię pojawiania się języków narodowych w epigrafice  i ich związek  ze stosowanym 
pismem. Inne zagadnienie to budowa tekstu inskrypcji i jego relacje z zasadami stosowanymi w ówczesnej literaturze 
(wiersz leoniński, proza rymowana, heksametr). Tak zbudowana inskrypcja wymagała pracy dobrego autora. Rozpoznanie 
autorów tekstu w średniowiecznej epigrafice  nastręcza wiele trudności. Łatwiejsze jest ustalenie autorstwa jeśli mamy do 
czynienia z zamieszczonym w inskrypcji dokumentem. W innych przypadkach mogą  być zamieszczone cytaty z Biblii, żywo-
tów świętych, florilegia,  fragmenty,  cytaty z dzieł Ojców Kościoła czy wreszcie utwory wielkich poetów. Olbrzymia więk-
szość utworów występujących  w epigrafice  jest jednak pod względem autorstwa nierozpoznana. Korzystać możemy w celu 
ustalenia niektórych tekstów z konkordancji czy własnych zbiorów. Należałoby jednak wprowadzać pewne formuły  do 
wspólnych zbiorów i udostępniać je przez CD-ROM. Określony typ inskrypcji ma swój formularz  w dużym stopniu nawią-
zujący  do dokumentu. Wyróżnić możemy formuły:  inwokację, notifikację,  anatemę, fundację,  datację i tytulaturę. W tym 
przypadku nie wprowadził Autor inskrypcji nagrobnych, które omawia w drugiej części pracy, wiążąc  je z obyczajem i kul-
turą  społeczeństwa. 

Druga część opracowania wprowadza nas w zagadnienia dotyczących  związków  pomiędzy historią  a epigrafiką.  Epigrafikę 
potraktowano jako źródło do badań nad znajomością  autorów antycznych, Biblią,  liturgią,  kultami świętych. Inskrypcja jest 
także źródłem do poznania kultury różnych społeczeństw. Inskrypcja pełni różne funkcje  moralne, nauczające,  przestrzegające 
przed złem i wychwalające  dobro. Szczególne znaczenie ma połączenie  tekstu i wyobrażenia w przedstawieniach przejętych 
z Biblii. Tego typu przedstawienia są  najszerzej reprezentowane na różnych przedmiotach w budynkach kościelnych. 

Osobną  grupę inskrypcji stanowią  epitafia,  które analizowane są  po koniec XV w. Dla Autora epitafium  odnosi się 
jednoznacznie do inskrypcji nagrobnej, która posługuje się własnym formularzem,  przynosi inne informacje  odnoszące  się 
do zmarłego i fundatora.  W polskiej literaturze przedmiotu epitafium  to nie każda inskrypcja nagrobna, musi być zbudo-
wana według ustalonego wzorca. Epitafium  to także gatunek literacki. Ewolucja i typologia epitafiów  uzależniona jest od 
czasu i terytorium, co zostało pokazane na wybranych przykładach. 

Ważną  częścią  rozprawy jest zamieszczona bibliografia  przedmiotu (osobno przy każdym z zagadnień), jak również 
indeksy: autorów, osobowy i geograficzny  oraz słownik terminów. 

Przy porównaniu obu wydań pracy R. Favreau wyraźnie widoczne jest rozbudowanie drugiej części omawianej rozpra-
wy. Niewątpliwie  na takie podejście do problemu miała wpływ tocząca  się dyskusja nad zakresem i kwestionariuszem 
badawczym epigrafiki.  Obserwować możemy to w publikacjach z konferencji  organizowanych głównie w ośrodkach nie-
mieckich, w których badania i edycje inskrypcji są  najbardziej zaawansowane. Prezentowana praca pokazuje jak można 
i należy badać tego typu źródła, w tym przypadku w okresie średniowiecza. 

Barbara Trelińska 
(Lublin) 

Anna A d a m s k a , Bibliographie  de  la diplomatique  polonaise  1956-1996, „Archiv für  Diplo-
matik, Schriftgeschichte,  Siegel- und Wappenkunde", 44, 1998, s. 275-336. 

Autorka uzasadnia potrzebę opracowania bibliografii  dyplomatyki polskiej dwoma głównymi względami: przydatnością 
takiej publikacji zarówno dla osób, dla których istnieje polska bariera językowa, jak i dla samych Polaków, którzy, po 
wydaniu ostatniego zarysu Dyplomatyki  wieków średnich  w 1975 r. (recte 1971), nie dysponują  przeglądem  polskiego dorob-
ku dyplomatycznego. 

Autorka dzieli bibliografię  na pięć głównych działów: 1) Generalia (tu m.in. edycje dokumentów, metoda, historia 
polskiej dyplomatyki), 2) Kancelarie, 3) Dokumenty, 4) Rejestry i kopiariusze, wreszcie 5) to „Études de diplomatique 
étrangère concernant l'histoire de la Pologne", dział, który, wbrew tytułowi, w zasadzie zbiera prace autorów polskich, 


