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Pod koniec XIII w. we Francji i we Włoszech doszło do prze-
miany mentalności. Pojawia się nowa, indywidualna pobożność, 
której wyrazem były m.in. osobiste miniatury. Kluczem do ich 
zrozumienia jest przekaz słowny. W przeciwieństwie do minia-
tur przedstawienia monumentalne pozostają  nie zmienione. 

Jolanta Szpilewska (CEU, Budapeszt) w wystąpieniu  Evo-
king  Auditory  Imagination:  On the Poetics of  Voice  Production 
and  Addresses  to the Public in the Story  of  the Glorious Resurrec-
tion of  Our Lord  (c.  1580) na przykładzie znanego dramatu 
Mikołaja z Wilkowiecka poruszyła zagadnienie spektaklu tea-
tralnego jako formy  przekazu ustnego między tekstem a pub-
licznością.  O ustnym charakterze dramatu świadczą  uwagi w di-
daskaliach, wskazujące  na technikę wygłaszania kwestii przez 
aktora. Wprowadzanie opisów codziennych sytuacji w kontek-
stach biblijnych oraz wyrażeń potocznych stwarzało wrażenie 
stałego obcowania publiczności z Biblią. 

Obrady zamknął  podsumowaniem Michael Richter (Uni-
wersytet w Konstancji). Zauważył on, że kultura mówiona prze-
platała się z kulturą  pisaną  i nie zawsze da się je rozdzielić. 
W jej rekonstrukcji skazani jesteśmy na źródła pisane. Jednak 
źródła te nie przekażą  np. mowy ciała. Lepiej rozwinięta była 
pamięć zbiorowa. Przy analizie źródeł należy pamiętać o spo-
łecznym znaczeniu mówionego słowa. 

Odbywający  się co roku „Międzynarodowy Warsztat" po-
święcony w tym roku kulturze mówionej udowodnił, że zajmo-
wała ona w średniowieczu ważne, jeśli nie najważniejsze, miej-
sce w życiu człowieka średniowiecznego. Referaty  zwracały 
uwagę na relacje między obydwoma przekazami kultury, wska-
zywały też na problemy przekładu tradycji mówionej na zapisa-
ną  i odwrotnie, a także przekładu między poszczególnymi języ-
kami i kręgami kulturowymi. Należy w przyszłości, o ile jest to 
możliwe, badać interakcje między kulturą  ustną  a literacką. 

Ryszard  Grzesik 
Instytut  Slawistyki  PAN 

Warszawa-Poznań 

Fourth Utrecht Symposium on Medieval Literacy. 
The  Development  oof  Literate  Mentalitie.s  in East Cen-
tral  Europe (Utrecht 28-30 VI 2001) 

Badania nad kulturą  pisma w średniowiecznej Europie prze-
żywają  w ostatnich latach intensywny rozwój1. Jednym z waż-
niejszych ośrodków zaangażowanych w ten nurt badawczy jest 
zespół uczonych skupiony wokół „Pionier Project Verschriftelij-
king" realizowanego przez Uniwersytet w Utrechcie. W dniach 
28-30 VI 2001 r. z inicjatywy członków tego zespołu — Marco 
Mosterta i Anny Adamskiej — odbyło się w Utrechcie kolej-
ne sympozjum, tym razem poświęcone rozwojowi mentalności 
kształtowanej przez posługiwanie się pismem w krajach Europy 
Srodkowo-Wschodniej. W sympozjum wzięło udział 31 referen-
tów z Czech (6), Polski (8), Węgier (10) oraz Austrii (1), Ho-
landii (2) Niemiec (3) i Stanów Zjednoczonych (1). Za cel kon-
ferencji  organizatorzy przyjęli skonfrontowanie  osiągnięć  bada-
czy środkowo- i zachodnioeuropejskich oraz dyskusję nad wy-
branymi zagadnieniami związanymi  z procesem przyswajania 

1 Omówienie osiągnięć  i problematyki tego nurtu badawczego 
przedstawiła ostatnio A. Adamska, Średniowiecze  na nowo odczytane. 
O badaniach  nad  kulturą  pisma, Rocz. Hist. 5,1999, s. 129-154. 

i funkcjonowania  piśmienności w Czechach, Polsce i na Węg-
rzech w epoce średniowiecza. W związku  z tym wystąpienia 
uczestników zostały uporządkowane  w sześciu grupach tema-
tycznych oraz podsumowującym  obrady okrągłym  stole. 

Przedpołudnie pierwszego dnia poświęcono omówieniu 
problematyki związanej  z recepcją  pisma w życiu społecznym. 
Na wstępie A. Adamska w zwięzłym wprowadzeniu zarysowała 
zakres tematyczny, chronologiczny i terytorialny zagadnień po-
ruszanych w ramach sympozjum. Następnie Jiri Kejr (Die  Ur-
kunde  als Beweismittel  im Gerichtsverfahren  im mittelalterlichen 
Böhmen) oraz Tomasz Jurek (Die  Beweiskraft  von Urkunden  im 
mittelalterlichen  Polen) omówili kwestie związane  z recepcją 
i rozwojem dokumentu, jego funkcjonowaniem  oraz stanowi-
skiem prawnym w praktyce sądowej  w średniowiecznych Cze-
chach i Polsce. Z kolei Thomas Wünsch (Der  kulturwissenschaf-
tliche Aussagewert  mittelalterlicher  Gerichtsaufzeichnungen:  Ver-
schriftlichung  und  Politike  in Rotrußland  (14.-15.  Jh.))  ukazał 
proces wprowadzania modelu kultury opartej na piśmie jako 
jeden z instrumentów polityki dworu królewskiego, służący  do 
umocnienia stanu posiadania rycerstwa polskiego na Rusi Ha-
lickiej. Katalin Szende (The  Uses  of  Archives in Medieval  Hun-
gary) przedstawiła okoliczności rozwoju archiwów oraz typolo-
gię celów i grup społecznych z nich korzystających,  przy czym 
wyraźnie uwypukliła zbieżności między wzrostem zapotrze-
bowania społeczeństwa na gromadzenie pisemnych świadectw, 
a rozwojem instytucji prawa i państwa w średniowiecznych Wę-
grzech. Dwa ostatnie wystąpienia  poświęcono pismu jako jed-
nej z najważniejszych form  komunikacji w zarządzaniu  struk-
turami prowincji kościelnej. Maria Koczerska (L'utilisation  de 
l'ecriture  dans  l'administration  du  diocèse  de  Cracovie  au XV 
siècle) przedstawiła na podstawie bogatego materiału źródło-
wego szeroki zakres wykorzystania rożnych form  dokumentu 
oraz księgi wpisów w czynnościach administracyjnych diecezji 
krakowskiej w XV w. Analogicznie Jan Hrdina (Die  Rolle  der 
schriftlichen  Kommunikation  im Leben der  niederen  Geistlichkeit 
in der  Prager  Erzdiözese  im späten Mittelalter)  ciekawie mówił 
o postawach niższego duchowieństwa w dobie husyckiej wobec 
praktyki dokumentowania czynności prawnych i administracyj-
nych za pomocą  pisma, wypracowanej w archidiecezji praskiej 
w czasach przedhusyckich. 

Obrady popołudniowe pierwszego dnia zdominowała te-
matyka poświęcona grupom społecznym (litterati)  posługującym 
się w życiu codziennym pismem, ze szczególnym uwzględnie-
niem roli środowiska uniwersyteckiego, omówionego na przy-
kładzie Uniwersytetu Krakowskiego w XV stuleciu. Na wstępie 
Laszló Veszprémy (The  Birth of  a Structured  Literacy in Hunga-
ry) zreferował  przypadające  na XIII w. okoliczności żywiołowe-
go rozpowszechnienia się piśmienności na Węgrzech. Następ-
nie Silvica Pavlicova (Pragmatic  Literacy in Medieval  Bohemian 
Towns,  particularly  in Prague)  omówiła posługiwanie się pismem 
jako podstawowym środkiem komunikacji na podstawie analizy 
treści zachowanych ksiąg  kancelarii miejskiej Pragi, a Gabor 
Sarbak (Mittelalterliche  Ordensbibliotheken  in Ungarn)  przedsta-
wił spostrzeżenia dotyczące  dziejów i zasobu bibliotek klasztor-
nych na terenie Węgier na przykładzie najstarszego księgozbioru 
z benedyktyńskiego opactwa w Pannonhalma. W części drugiej 
obrad, koncentrującej  się nad znaczeniem środowiska uniwer-
syteckiego dla rozwoju modelu kultury opartej na tekście pisa-
nym, głos zabrali Paul Knoll (Literate  Culture  at the University  of 
Cracow in the Fifteenth  Century)  oraz Izabela Skierska, która 
przedstawiła prozopograficzne  studium Antoniego Gąsiorow-
skiego, bazujące  na nowej edycji Księgi Promocji Wydziału 
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Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego (Graduierten 
der  Krakauer  Universität  des  15 Jh.  im Licht des  „Liber Promo-
tionum Facultatis  Artium in Universitate  Cracoviensi"). 

Drugi dzień sympozjum poświęcono zagadnieniu wzajem-
nych relacji i wpływów zachodzących  między przekazem ustnym 
(językiem mówionym) a językiem pisanym. Jako pierwszy wy-
stąpił  Hubert Łaszkiewicz (Le  latin et le ruthene face  aux lan-
gues vernaculaires  sur le territoire  du  Royaume de  Pologne  et du 
Grand  Duché de  Lituanie aux XIV  et XV  siècles), który przed-
stawił interesujące  uwagi na temat wpływów języka łacińskiego 
na kształtujące  się języki pisane: polski i ruski oraz relacje za-
chodzące  między tymi trzema językami a językami mówionymi 
funkcjonującymi  na wschodnich obszarach państwa polsko-li-
tewskiego. Z kolei Andras Vizkelety (Die  deutsche  Sprache  und 
das  deutsche  Schrifttum  im ungarischen Mittelalter)  zarysował 
rozwój i płaszczyzny kontaktów językowych między językiem wę-
gierskiem a niemieckim w średniowieczu, uwzględniając  chro-
nologię i okoliczności pojawiania się niemczyzny w różnego ty-
pu źródłach dokumentowych i aktowych. Zjawiskiem występo-
wania wielu języków (łaciny, niemieckiego, czeskiego, francu-
skiego, hebrajskiego) w czeskich źródłach dyplomatycznych 
i wzajemnymi zależnościami pomiędzy nimi zajął  się w błysko-
tliwym wystąpieniu  Ivan Hlavâcek (Zum  Phänomen der  Spra-
chenbenutzung im böhmischen diplomatischen  Material  bis zur 
hussitischen Revolution: Zur  Dreisprachigkeit  im Bereich der 
Böhmischen Krone).  Część przedpołudniową  obrad zamknęły 
dwa referaty  poświęcone tematyce węgierskiej, Kornela Szo-
vaka (Mittellatein  im Osten Mitteleuropas)  i Edit Madas (La  nais-
sance de  l'hongrois  écrit: entre l'oralité  et l'usage  de  l'écriture).  Ta 
ostatnia przedstawiła liczne aspekty współistnienia i wzajemnych 
relacji między językiem pisanym a tradycją  ustną,  które dopro-
wadziły do wykształcenia się w końcu XV w. węgierskiego języ-
ka literackiego. 

O ile referenci  w przedpołudniowej części opierali swe wy-
powiedzi przede wszystkim na wynikach badań źródeł dyploma-
tycznych, o tyle w części popołudniowej drugiego dnia w centrum 
uwagi znalazły się źródła narracyjne i obecność w nich śladów 
przekazu ustnego. Janos Bollók (Die  Spuren  der  Heldendichtung 
in der  „Chronica Hungarorum")  scharakteryzował wpływy i śla-
dy poezji rycerskiej w Chronica Hungarorum.  Rozważania nad 
warsztatem historycznym i literackim średniowiecznego dziejo-
pisa oraz jego postawą  wobec źródeł pisanych i tradycji ustnej 
na przykładzie dzieła Kosmasa zaprezentowała Maria Blâhovâ 
(Verschriftete  Mündlichkeit  in der  Chronik  der  Böhmen des  Dom-
herrn Cosmas von Prag).  Referentka  wyczerpująco  przedstawiła 
wzajemne przenikanie się wiadomości opartych na świadectwach 
pisanych i przekazie ustnym w historycznym narratio  kanonika 
praskiego. Poszukiwaniem śladów tradycji ustnej w dwóch naj-
starszych polskich kronikach (Anonima zw. Gallem i Mistrza 
Wincentego) zajął  się P. Dymmel (Elements  of  Oral Tradition  in 
the Oldest  Polish Historiography),  który w swym wystąpieniu 
przedstawił ważne zastrzeżenia i uwarunkowania natury meto-
dologicznej, z jakimi spotyka się badacz próbujący  wyselekcjo-
nować z tekstu pisanego elementy tradycji przekazywanej z po-
kolenia na pokolenie. Równie ciekawie wyniki swych badań przed-
stawił Gâbor Klaniczay (Speaking  about Miracles:  Oral Testimo-
ny and  Written  Record  in Medieval  Canonization  Trials).  Refe-
rent zanalizował specyficzną  strukturę ustnego świadectwa o cu-
dzie, poddanego następnie, w ramach procedury kanonicznej, 
pisemnej obróbce i skonfrontował  te relacje z ujęciami wyda-
rzeń o charakterze nadprzyrodzonym występującymi  w tekstach 
hagiograficznych  i legendach. Swoje rozważania oparł na źród-

łach (m.in. protokołach procesów kanonizacyjnych) dotyczą-
cych dwóch węgierskich świętych: św. Elżbiety i św. Małgorzaty, 
wykorzystując  jako materiał porównawczy świadectwa związane 
z trzynastowieczymi procesami z terenu Małopolski (miracula 
św. Stanisława, św. Jacka, bł. Salomei i bł. Kingi). Z kolei 
Paulina Rychterovâ (Die  Rezeption der  Schriften  der  hl. Brigitta 
von Schweden  in Böhmen in der  2. Hälfte  des  14. und  der  1. 
Hälfte  des  15. Jh.)  przedstawiła uwagi dotyczące  recepcji rozpo-
wszechnionego w Czechach staroczeskiego tłumaczenia Obja-
wień św. Brygidy  pióra Thomasa Stztné, przeznaczonego dla 
świeckich kobiet. Owocne obrady zakończyło zwiedzanie śred-
niowiecznego centrum Utrechtu pod kierunkiem A. J. van den 
Hoven van Genderena. 

Tematem trzeciego dnia sympozjum było wykorzystanie sło-
wa pisanego i innych form  średniowiecznej komunikacji (obraz, 
rytuał) w kontekście wydarzeń politycznych i zjawisk społecz-
nych. Na wstępie Karel Hruza (Ghostwriter  ihrer Majestät,  der 
Krone  von Böhmen: Fingierte  Mündlichkeit,  reale Schriftlichkeit 
und  Legitimation  satirischer  hussitischer Propaganda)  przedsta-
wił okoliczności powstania i analizę funkcjonalną  treści husyc-
kiej satyry propagandowej Audite,  celi. Siostra Urszula Borkow-
ska (Theatrum  ceremoniale at the Polish Court  as a System  of 
Social  and  Political  Communication)  ukazała ceremonie dworskie 
(koronacje, konsekracje, wjazdy królewskie, hołdy, chrzty, we-
sela, pogrzeby) z czasów panowania dynastii jagiellońskiej jako 
wielowarstwowy system komunikacji, wykorzystujący  całą  pale-
tę środków (gest, barwa, słowo, dźwięk), który służył do wzbu-
dzania wśród widzów zamierzonych postaw i emocji oraz od-
zwierciedlał i zapowiadał określone przemiany społeczne i poli-
tyczne. Pozawerbalnymi środkami komunikacji zajęła się rów-
nież w swym wystąpieniu  Krisztina Fügedi (Wrath,  Humility  and 
Warning:  Representation  of  Emotions and  Communication  in the 
Miniatures  of  the Hungarian  Illuminated  Chronicle),  mówiąc 
0 cechach i warstwach informacyjnych  narracji, przedstawianej 
za pomocą  obrazu. Frantisek Smahel (Das  Lesen der  unlesbaren 
Inschriften:  Männer  mit Zeigestäben)  poruszył tematykę treści 
1 funkcji  inskrypcji znajdujących  się w praskiej Kaplicy Betle-
jemskiej, a Krzysztof  Bracha (Folklore  des  Schrifttums:  Einige 
Zeugnisse  des  spätmittelalterlichen  Ostmitteleuropas)  wybrane 
problemy związane  z symboliczną  czy wręcz magiczną  mocą 
przypisywaną  pismu. W końcu Istvân Guorgy Tóth (Illiterate 
and  Latin-Speaking  Genttlem:  The  Many  Faces  of  the Hungarian 
Gentry in the Early  Modern  Period)  przedstawił postawy szlachty 
węgierskiej wobec zjawiska upowszechniania się umiejętności 
pisania i czytania w początkach  epoki nowożytnej. 

Obrady sympozjum utrechckiego zakończyło podsumowa-
nie (okrągły  stół) mające  zarysować perspektywę badań nad 
piśmiennością  w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Głos 
zabrali: G. Klaniczay, S. Bylina, I. Hlavâcek, P. Johanek, A. Adam-
ska. Dyskusja rozwijała się zasadniczo w dwóch kierunkach. 
Z jednej strony podnoszono postulat badania rozwoju kultury 
pisma paralelnie w Europie Zachodniej (centrum) i w Europie 
Środkowo-Wschodniej (peryferia)  z uwzględnieniem wzajemnych 
wpływów oraz warunków i mechanizmów procesu akulturacji 
(I. Hlavâcek, P. Johanek), z drugiej zaś wskazywano na ko-
nieczność podjęcia badań regionalnych o charakterze kompara-
tystycznym i interdyscyplinarnym (G. Klaniczay, który przedsta-
wił szczegółowy katalog zagadnień do omówienia w ramach od-
rębnych sympozjów). Ponadto A. Adamska zwróciła uwagę na 
kłopoty terminologiczne i metodologiczne związane  z pojęciem 
i badaniami nad literate  mentality,  a S. Bylina postulował pogłę-
bienie studiów nad głównymi ośrodkami kultury piśmienniczej 
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(zakony, miasta, szkolnictwo). Na zakończenie M. Mostert 
podsumował wyniki obrad sympozjum utrechckiego na tle 
wcześniejszych spotkań poświęconych pismu jako jednemu ze 
środków komunikacji w średniowieczu. 

Upowszechnienie się modelu kultury, którego jednym z wy-
znaczników jest przyjęcie pisma jako podstawowego środka ko-
munikacji dokonało się w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej w okresie obejmującym  czasy od momentu przyjęcia chrze-
ścijaństwa przez Polskę, Węgry i Czechy aż po wiek XX w. Nie 
ulega wątpliwości,  że badanie tego typu skomplikowanego i wie-
lowarstwowego procesu, przebiegającego  w długim trwaniu wy-
maga ujęć komparatystycznych, uwzględniających  a z jednej stro-
ny specyfikę  regionalną  z drugiej wzajemne relacje z centrami 
kulturalnymi Europy Zachodniej. Dzięki organizatorom sym-
pozjum utrechckiego ważny krok w tym kierunku został posta-
wiony. Za ich sukces uznać należy zarówno wybór koncepcji 
sympojum, wysoki poziom merytoryczny przedstawionych refe-
ratów oraz ożywioną  dyskusję i, co warte podkreślenia, życzliwą 
i gościnną  atmosferę  towarzyszącą  w każdej chwili jego uczest-
nikom. Z pewnością  przekona się o tym również czytelnik, gdyż 
organizatorzy przewidują  publikację tomu referatów,  wygłoszo-
nych na sympozjum w ramach serii Utrecht  Studies  in Medieval 
Literacy. 

Piotr Rabiej 
Uniwersytet  Jagielloński 

Instytut  Historii 

„Dyplomatyka dokumentów sądowych (odplacita  do 
acta — XII-XV w.)" Kongres Międzynarodowej Ko-
misji Dyplomatyki (Bolonia, 12-15 IX 2001) 

W dniach 12-15 IX 2001 r. w Bolonii odbył się jubileuszo-
wy X Kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Com-
mission internationale  de  Diplomatique),  której działalność trwa 
już od 1965 r., choć formalne  powołanie jej do życia przy Mię-
dzynarodowym Komitecie Nauk Historycznych (Comité Inter-
national des Sciences Historiques) nastąpiło  na kongresie w Mos-
kwie w 1970 r. 

Warto najpierw, z racji jubileuszu, przypomnieć o najważ-
niejszych osiągnięciach  tego zasłużonego gremium. W ciągu  z gó-
rą  trzydziestu lat kolejne kongresy Komisji podejmowały węzło-
we problemy dyplomatyki europejskiej: zagadnienia dyploma-
tyki papieskiej (Rzym), początki  i rozwój kancelarii średnio-
wiecznych suwerenów (Budapeszt, Paryż), kancelarie księstw 
terytorialnych późnego średniowiecza (Monachium), notariat 
publiczny i dokument prywatny (Walencja), dyplomatyka bisku-
pia (Innsbruck), średniowieczna dyplomatyka miejska (Ganda-
wa). Obok kongresów organizowanych samodzielnie przez Ko-
misję były też obrady w ramach międzynarodowych kongresów 
historycznych CISH: „Kancelaria i kultura w średniowieczu" 
(Stuttgart) i „Fałszerstwa dokumentowe" (Madryt). Publikacje 
materiałów pokongresowych to fundamentalne  pozycje w bib-
liotece dyplomatyka1. 

1 Ostatnio: La diplomatique  urbaine en Europe au moyen âge. Actes 
du  Congrès  de  la Commission internationale  de  Diplomatique. Gand,  25-
-29 août 1998, publiés par W. Prevenier et Th. de Hemptinne, Lou-
vain/Apeldoom 2000. 

Organizowano też spotkania innego rodzaju. Część z nich 
poświęcona była przygotowaniu dwóch ważnych wydawnictw. 
W 1984 r. wydano międzynarodowe normy dla edycji dokumen-
tów średniowiecznych (Normes  internationales  pour l'édition  des 
documents  médiévaux)2,  zaś w 1994 r. w Walencji ukazał się 
„Międzynarodowy słownik dyplomatyki" (Vocabulaire  interna-
tional de  la diplomatique)3.  Obejmuje on terminologię w trzyna-
stu językach, w tym węgierską,  czeską  i rumuńską,  jednak bez 
polskiej. Odbywano też inne spotkania, jak np. kolokwium w Se-
willi w 1994 r. poświęcone późnośredniowiecznemu notariatowi 
publicznemu. 

Jubileuszowy kongres zebrał się w Aula Prodi na Piazza 
San Giovanni in Monte, w zabytkowym, poklasztornym budyn-
ku uniwersytetu bolońskiego, kolebki europejskiej nauki prawa. 
Nietrudno więc się domyśleć, że obrady dotyczyły dyplomatyki 
dokumentów sądowych,  z uwzględnieniem problematyki przej-
ścia od dokumentu do akt (La  diplomatica  dei  documenti  giudi-
ziari. Daiplaciti  agli  acta — secc. XII-XV). 

Obrady poprzedziły wystąpienia  rektora Università di Bo-
logna P. U. Calzolari i przedstawicieli innych miejscowych władz. 
Otwarcia dokonał Walter Prevenier, przewodniczący  Komisji 
Dyplomatyki. Referat  wprowadzający  wygłosiła Giovanna Ni-
colai z rzymskiego uniwersytetu La Sapienza (Gli  acta giudiziari 
—secc. XII-XIII:  nuove tipologie  di  documentazione  diplomati-
ca), zarazem główny organizator Kongresu. Mówiła o rozwoju 
dokumentacji sądowej  w okresie XII-XIII w., przedstawiając  pro-
pozycję nowej typologii dokumentacji dyplomatycznej, z uwzględ-
nieniem rozmaitych etapów przechodzenia od dokumentu sa-
modzielnego do sądowych  rejestrów kancelaryjnych, czyli ksiąg 
wpisów. Peter Herde przedstawił fundamentalne  zagadnienie 
z kręgu problematyki dokumentu sądowego  w kancelarii papie-
skiej, dostarczającej  wzorów dla całej Europy (Le  lettere  pontifi-
cie di  giustizia del  XIII  e XIV  secolo e la „Audientia  litterarum 
contradictarum"). 

Dalszy ciąg  obrad przebiegał już według klucza terytorial-
nego. Sesja popołudniowa była zdominowana przez problema-
tykę francuską.  Odczytany pod nieobecność autora, referat  Oli-
viera Guyotjeannin zajął  się słabo rozpoznanymi kancelaryjny-
mi rejestrami francuskich  sądów  senioralnych (La  production 
documentaire  de  justices seigneuriales  françaises  — XIV-XVI  s. ), 
zaś Alfred  Soman przedstawił całkowicie nowożytną  problema-
tykę archiwów kryminalnych paryskiego parlamentu (Les  archi-
ves criminelles  du  Parlement  de  Paris 1500-1790). Serge Dauchy 
przeprowadził analizę ugód, dotyczących  Tournai, które zostały 
zawarte wobec tegoż Parlamentu (Les  accords  tournaisiens au 
Parlement  de  Paris XV-XVI  s.: analyse juridique  et diplomatique). 
Ostatni tego dnia referat  Marie-Charlotte Le Bailly poświęciła 
sądowym  rejestrom Rady Holandii i Zelandii (Les  registres  du 
Conseil  de  Holland  et Zélande  au XV  s. ) opierając  się przy tym 
na wynikach swej świeżo obronionej rozprawy doktorskiej. 

Obrady przedpołudniowe drugiego dnia kongresu wypeł-
niły wystąpienia  badaczy hiszpańskich i portugalskich. Referat 
Josefy  Sanz Fuentes i M. Calleja Puerta przedstawił próbę ty-
pologii dokumentacji sądowej  w królestwie kastylijskim (Tipo-
logia de  la documentación  judicial  en el reino de  Castilla.  Baja 
Edad  Media),  a Maria Milagros Carcel Orti mówiła o doku-
mentacji sądowej  oficjalatów  biskupich w Walencji i Xàtiva 
(Documentos  judiciales  de  la administración  diocesana  Valenti-

2 Wydawnictwo Institución Fernando el Católico, Folia  Caesarau-
gustana I:  Diplomatica et sigillographica. 

3 Ed. M a Milagros Carcel OrtŁ 


