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porządku  świadków według podziału stanowego — duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, przy czym książęta  krwi i ich 
krewni byli z reguły umieszczani na początku.  Sami świadkowie pełnili głównie rolę uwierzytelniającą,  zwłaszcza w dobie 
stopniego nabierania przez dokument coraz większej siły dowodowej w sądzie,  a później testacja stała się tylko elementem 
tradycji. Autorka podała świadczący  za tym celny argument, zgodnie z którym jeden świadek obecny w kilkudziesięciu do-
kumentach nie mógł dobrze pamiętać okoliczności wszystkich ich spraw. Badaczka uzasadniła, że w okresie początkowej 
recepcji dokumentu świadkowie mogli uczestniczyć w czynności prawnej, a od pierwszej połowy XIV w. nie ma już jasności 
w tej sprawie. Wyjątkiem  mogą  być dokumenty, w których notariusz rozdzielał świadków na biorących  udział w czynności 
prawnej od świadków wydania dyplomu, ale było to bardzo rzadkie. Agnieszka Gut wskazała, że w datacji w pierwszej 
połowie XIII stulecia dominował kalendarz rzymski, w drugiej był on współobecny z kościelnym, w pierwszej połowie 
XIV w. dominował zaś kalendarz kościelny. Zwycięstwo kalendarza kościelnego tłumaczy tym, że był on lepiej zrozumiały 
dla notariuszy. Na ogół datowano według świąt  nieruchomych przy czym dominowała datacja bezpośrednia. Autorka za-
uważyła istnienie dodatkowych elementów datacji — głównie indykcji, a rzadziej pojawiały się epakty i konkurrenty oraz 
złota liczba. Epakty i konkurrenty występowały najczęściej w dokumentach dla cysterskich odbiorców, co jej zdaniem, po-
twierdza pogląd,  że były to cechy dyktatu cystersów (s. 228). Według badaczki, notariusze rozumieli znacznie słów actum 
i datum  oraz (co widać szczególnie w datacjach niejednolitych) prawidłowo je stosowali. Jako dowód podaje prawidłowość, 
że kiedy po actum powtarzano przy datum  miejscowość, to stosowano słowo ibidem,  a jeśli powtarzano rok bądź  dzień — 
używano określeń anno (die)  eodem  (s. 230). Formuła datum  per manus, zgodnie z ustaleniami Agnieszki Gut (a zara-
zem dyplomatyki śląskiej  — np. Bronisława Turonia), oznaczała osobę kontrolującą  zgodność tekstu dokumentu z wcześ-
niejszymi ustaleniami. Co do aprekacji, to badaczka wykazała niezwykłą  jej rzadkość, a zarazem obce pochodzenie w for-
mularzu dokumentów książąt  zachodniopomorskich. Jej zdaniem, może to być nawet argument świadczący  o dyktacie od-
biorcy lub osoby trzeciej. Notariusze książęcy  nie stosowali jej bowiem w formularzu  kancelaryjnym XIII i XIV stulecia. 

Agnieszka Gut w pełni zrealizowała postawione sobie cele badawcze. Wszystkie jej wnioski są  w pełni uzasadnione, 
w szczególności bogatą  podstawą  źródłową.  Dokonana analiza formularza  objęła okres aż około 150 lat — dostatecznie 
długi, aby odpowiedzieć na pytania, dotyczące  mechanizmów zmian w formularzu  dokumentów. Autorka zaobserwowała 
szczególne zmiany, o charakterze przełomowym, w latach dwudziestych XIV w. Wówczas to można mówić o dominacji no-
wych form,  które swój początek  wywodzą  z drugiej połowy XIII stulecia. Badaczka wskazała czynniki determinujące  postę-
powanie książęcych  notariuszy, które wpływały na powstawanie określonych form  dyplomów. Do nich zaliczyła fachowe 
wykształcenie, które jej zdaniem, odgrywało główną  rolę (urzędnicy byli prawidłowo przygotowani do pracy kancelaryjnej). 
Drugim czynnikiem było dążenie  do ekonomiki pracy w kancelarii — notariusze upraszczali formularz.  Wreszcie trze-
ci czynnik to naśladownictwo formularza  dokumentów innych wystawców, w tym cesarzy. Bardzo ważnym ustaleniem 
Agnieszki Gut jest stwierdzenie, że przy redagowaniu dokumentu nie korzystano z ksiąg  formularzowych.  Zapewne ich nie 
było, ponieważ mała liczba wystawianych rocznie dyplomów i niewielka ich rozmaitość nie wymagały takich pomocy kan-
celaryjnych. Zdaniem autorki, świadczą  o tym dość zróżnicowane, choć standardowe w swej treści formuły  dokumentów 
(m. in. inskrypcja, promulgacja, arenga, korroboracja). Istnienie formularzowych  ksiąg  musiałoby spowodować ujednoli-
cenie stylizacji formuł,  szczególnie w pierwszej połowie XIV w., kiedy to wzrosła liczba wydawanych dokumentów, ale ba-
daczka stwierdziła, że nie zaobserwowano takiego zjawiska. W tym układzie wyprowadziła ona szczególnie ważny dla 
całokształtu przyszłych badań w dyplomatyce wniosek : „[...] nie można mówić o istnieniu ksiąg  formularzowych  tam, gdzie 
można określić indywidualny dyktat poszczególnych dokumentów [...]. Księgi formularzowe  [...] narzucałyby w końcu okre-
śloną  formę  dokumentu niezależną  od autora jego formuł"  (s. 246). Według ustaleń Agnieszki Gut, notariusze, redagując 
dokument, wykorzystywali własną  pamięć (stąd  rola ich wykształcenia) i ewentualnie dyplomy starsze. Przejmowali z nich 
głównie arengę, promulgację, czasem fragmenty  dyspozycji i korroborację, eschatokół zaś budowali już według własnych 
ulubionych form.  To czasami mogło prowadzić do rozbratu między materialną  prawdą  a jej opisem w dokumencie. 

Andrzej  Wałkówski 
Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 

PiotrB e r i n g, Struktury  narracyjne w późnośredniowiecznych  łacińskich  kronikach  regional-
nych, Gnieźnieńska Oficyna  Wydawnicza Tum, Gniezno 2001, ss. 211. 

Praca Piotra Beringa zasługuje na uwagę historyków. Metoda bowiem, jaką  w badaniu średniowiecznych kronik stosu-
je autor, przynosi owocne i interesujące  rezultaty. Autor kontynuuje kierunek badań dowartościowujący  kronikę również 
jako dzieło literackie1, cechujące  się własną  specyficzną  strukturą.  Toteż przedmiotem poszukiwań uczynił on reguły, we-

1 Z wcześniejszych prac poświęconych studiom nad literaturą  średniowieczną  wymienić należy syntezę M. Manitiusa Geschichte der  lateinischen Lite-
ratur  des  Mittelalters,  Bd. 1-3, München 1911-1931; do nowszych prac należą:  M. Plezia, Kronika  Galla  na tle historiografii  XII  wieku,  Kraków 1947; 
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dług których dziejopisowie konstruowali swe dzieła. Mniej natomiast wydaje się interesować kwestią  wiarygodności przed-
stawianych w kronikach treści. Średniowieczni kronikarze byli świadomi tkwiących  w retoryce możliwości wpływania na po-
glądy  i emocje odbiorców. Tworzyli swe utwory tak, by były one zrozumiałe i czytelne, a jednocześnie oddziaływały na sta-
nowisko czytelników wobec opisywanych wydarzeń. W tym sensie kronika jawi się jako narzędzie komunikacyjne. Na jej 
kartach bowiem nieustannie dochodzi do dialogu pomiędzy jej autorem (nadawcą)  a czytelnikiem (odbiorcą).  Takie ujęcie 
problemu stwarza też znakomite możliwości badań nad mentalnością,  źródłem uczoności oraz wykształceniem kronikarza2, 
a także nad poglądami  społeczności, w której żył i dla której pisał. W badaniach nad tymi aspektami średniowiecznych kro-
nik autor często sięga po nowoczesne metody badawcze z zakresu lingwistyki tekstu czy pragmatycznej teorii tekstu. Nie-
mniej jednak ma świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą  bezrefleksyjne  stosowanie metod używanych do badań nad 
współczesną  literaturą  w badaniach utworów średniowiecznych. Dlatego skłonny jest raczej do łączenia  procedur wypraco-
wanych przez naukę historyczną  z najnowszymi osiągnięciami  teoretycznoliterackimi. 

W pracy P. Beringa zostały poddane badaniu późnośredniowieczne kroniki regionalne z XIV-XV w. z terenów Euro-
py Środkowej (Śląska,  Wielkopolski, Bawarii, Austrii, Węgier i Bośni). W rozdziale I autor porusza kwestię genezy późno-
średniowiecznych kronik regionalnych oraz poszukuje przyczyn, które ukształtowały ich formę.  W średniowieczu bowiem, 
jak zauważa, nie istniały sztywne i klarowne reguły pisania kronik. Forma, jaką  się wyróżniały, podyktowana była wieloma 
właściwymi dla konkretnych przedsięwzięć czynnikami. W wielu przypadkach źródła, którymi dysponował kronikarz, oraz 
presja środowiska czytelniczego wpływały na konstrukcję jego dzieła. Na przykład roczniki lub katalogi charakteryzowały się 
właściwą  sobie, krótką,  rzeczową  i suchą  informacją,  odnoszącą  się do konkretnej daty lub osoby. Zasada series temporum 
rządziła  natomiast porządkiem  tych informacji.  Zwiększanie się grupy czytelników oraz wzrost ich zainteresowań dziejami, 
wymuszał jednak na kronikarzach bardziej szczegółowy i wnikliwy opis dziejów, zwłaszcza w odniesieniu do regionu i spo-
łeczności, wśród której jego czytelnicy żyli. W odpowiedzi na ich oczekiwania na karty kronik późnośredniowiecznych prze-
dostawała się coraz bardziej szczegółowa relacja. Wraz z pojawieniem się w niej małych, samodzielnych form,  jak anegdota 
czy exemplum, pierwotna, dosyć klarowna konstrukcja rocznika, katalogu lub kroniki uniwersalnej zaciera się. 

Jak powiedzieliśmy, P. Bering postrzega kronikę jako wynik swego rodzaju rozmowy między dziejopisem a czytelni-
kiem. Zakłada on, że kronika, podobnie jak każde dzieło literackie, stanowi spójną  ideologicznie i logiczną  całość. Pod 
wpływem ustaleń współczesnej lingwistyki interesuje się zwłaszcza strukturą  kroniki. W rozdziałach II i III poszukuje reguł, 
które stosował średniowieczny kronikarz przy konstruowaniu swego dzieła, tak by było ono zrozumiałe i czytelne dla od-
biorcy. Jednym z przejawów ingerencji kronikarza w tekst jego dzieła jest tzw. wypowiedź metatekstowa3, lokująca  się po-
nad poziomem opowiadanych zdarzeń. Jest ona swego rodzaju instrukcją  dziejopisa, skierowaną  do czytelnika. Informuje, 
jak dany tekst czytać, by go najlepiej zrozumieć. Autor nie chce, jak sam mówi, badać funkcji,  jakie pełni metatekst w fazie 
organizacji wykładu. Bardziej interesuje go samo znaczenie słów pojawiających  się w tego typu zwrotach, które często wyra-
żały osobisty i emocjonalny stosunek kronikarza do przedstawianych wydarzeń. Sądy  wypowiadane przez kronikarza nie 
tylko informują  nas o jego poglądach.  Niekiedy także były próbą  nawiązania  dialogu z czytelnikiem. Na przykład często 
rozpoczynający  komentarz odautorski zwrot ut estimo wyciszał apodyktyczny wydźwięk stwierdzenia kronikarza, zachęcając 
czytelnika do refleksji.  Jak zauważa autor, wypowiedź metatekstowa pełniła jeszcze jedną  ważną  funkcję.  W niej kronikarz 
zawierał informację  o źródłach, z jakich korzystał. W ten sposób zapewne chciał on podkreślić wiarygodność i rzetelność 
swojej pracy. Zarazem przecież dyskretnie powiadamiał o podjętym przez siebie trudzie badawczym. Przyjęta przez P. Be-
ringa optyka badawcza pozwala na rozwijanie studiów nad uczonością  kronikarzy. Jak się bowiem okazuje, stopień nasyce-
nia kroniki wypowiedziami metatekstowymi oraz zręczność, z jaką  się kronikarz nimi posługiwał, wynikała w znacznej mie-
rze z wykształcenia dziejopisa. 

Metody prowadzenia narracji przez średniowiecznych kronikarzy to kolejny problem, który porusza P. Bering. Sposób, 
w jaki dziejopis opowiadał historię, wpływa bez wątpienia  na odbiór dzieła. Nie jest też obojętny dla czytelnika. Relacja 
prowadzona w pierwszej osobie stwarza na przykład większe pozory wiarygodności, podczas gdy prowadzona w trzeciej 
osobie wydaje się bardziej obiektywizować wykład. Częste zmiany perspektywy narracyjnej wpływały także na atrakcyjność 
przekazu. Sprawne i umiejętne manipulowanie narracją  stawało się rodzajem gry, podczas której kronikarz chciał niepo-

H. Beuman, Widukind  von Korvei,  Weimar 1950. Obaj autorzy rozpatrują  kronikę na szerszym tle historyczno-kulturowym epoki, w której powstawa-
ły. Obszerne studia o kronikach średniowiecznych przynoszą  prace niemieckiej badaczki A.-D. von den Brincken: Studien  zur lateinischen Weltchroni-
stik  bis in das  Zeitalter  Ottos von Frising,  Düsseldorf  1957, gdzie prześledziła średniowieczną  tradycję kronikarską  od jej początków  do czasów powsta-
nia kroniki Ottona z Fryzyngi; taż, Die lateinische Weltchronistik,  w: Mensch  und  Weltgeschichte.  Zur  Geschichte der  Universalgeschichtsschreibung, 
hrsg. von A. Randa, Salzburg 1969, s. 43-58, gdzie ustaliła podstawowe cechy gatunkowe kroniki. Do późniejszych prac należy monografia  czeskie-
go mediewisty, poświęcona Kronice  Kosmasa: D. Treś^, Kosmova  Kronika.  Studie  kpocatkùm  ceského dejepisectvi  a politického  mysleni, Praha 1968. 
Próbą  podsumowania tego etapu badań jest praca F.-J. Schmale Funktion  und  Formen  mittelalterlicher  Geschischtsschreibung.  Eine Einführung,  mit 
einem Beitrag von H.-W. Goetz, Darmstadt 1985. Prace J. Banaszkiewicza: Kronika  Dzierzwy —XIV-wieczne  kompendium  historii ojczystej, Wrocław 
1979 oraz Podanie  o Piaście i Popielu. Studium  porównawcze nad  wczesnośredniowiecznymi  tradycjami  dynastycznymi,  Warszawa 1986 — są  próbą  no-
wego odczytania kronik z wykorzystaniem metod z zakresu teorii tekstu i poetyki historycznej. Autor dostrzega w kronice zapis zbiorowej świadomo-
ści historycznej. 
2 Takie badania podjął  K. Liman, Das literarische  Komunikations-Model  in den  mittelalterlischen  Chroniken,  w: Conference  of  the Medieval  Chronicle 
— La chronique medievale.  Summaries,  Utrecht 1996; tenże, Sender  und  Epfänanger  in den  mittellateinischen  Chroniken.  Zur  Problematik  des  Komuni-
kationsmodel,w:  Personenbeziehungen in der  mittelalterlichen  Literatur,  hrsg. von H. Brall, B. Haupt, V. Küster, Düsseldorf  1994. 
3 Por. tenże, Metatextuelles  in der  Chronik  des  Widukind,  „Mittellateinisches Jahrbuch", Bd. 24/25,1989/1990, s. 267-276. 
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strzeżenie przekazać czytelnikowi prawdziwe i ukryte intencje. Podobnie jednak jak i w poprzednich przypadkach, również 
i tutaj o powodzeniu decydowały indywidualne dyspozycje intelektualne dziejopisów. 

W dalszej części pracy autora zajmuje problem wewnętrznego podziału kronik. Dotychczas zagadnieniu temu nie po-
święcano wiele uwagi4. Tymczasem badanie tego aspektu budowy kronik przynosi wiele interesujących  ustaleń. Kroniki 
opowiadały o wielu różnych wydarzeniach, a sposób, w jaki kronikarze łączyli  poszczególne segmenty narracji w jedną  ca-
łość, wpływał na rozumienie dzieła przez odbiorców. W omawianym materiale autor zauważa kilka metod podziału tekstu. 
Poprzez wprowadzenie tytułów rozdziałów dziejopis wyodrębniał większe całości w kronice. Taki porządek  pozwalał czytel-
nikowi łatwiej orientować się w zawartości całego dzieła. Aby natomiast sprawić, żeby poszczególne fabuły  w dłuższym wy-
kładzie stały się bardziej przystępne i zrozumiałe, w obrębie wydzielonych sekwencji autor stosował techniki mniej widocz-
ne. Najpopularniejsza wydaje się być metoda temporalna. P. Bering przekonująco  wykazuje, że zwroty typu Eodem  anno... 
czy Anno Domini... strukturyzują  opowieść. Częste i konsekwentne pojawianie się takich zwrotów w kronice może też — 
jak uważa autor — wskazywać na rodzaj źródła, z którego korzystał kronikarz. Tymczasem zwroty typu interim czy Eodem 
tempore... są  oznacznikami, dzięki którym łatwiej jedną  partię wywodu związać  z innymi. Obecność takich zwrotów w kroni-
ce była w dużym stopniu uzależniona od umiejętności pisarskich dziejopisa. 

Z problemami powyższymi wiąże  się też zagadnienie roli i znaczenia prologów i epilogów w kronikach. Są  one swego 
rodzaju ramą  całego tekstu. W prologu pisarz stara się przekazać własne intencje. Choć wyrażone za pomocą  utartych mo-
tywów, kiedy bliżej się im przyjrzymy, to okazuje się, że informują  o wielu rzeczywistych poglądach  dziejopisa. Prolog był 
też swego rodzaju komentarzem objaśniającym,  jak należy rozumieć ogólną  wymowę dzieła. W tym aspekcie jego badanie 
może przynieść wiele informacji  na temat kultury historycznej średniowiecza. 

Autor w swojej książce  zwraca wielokrotnie uwagę na fakt,  że późnośredniowieczne kroniki regionalne wyróżniały się 
znacznym uszczegółowieniem przedstawianych wydarzeń. Wyrażała się ta tendencja we wprowadzaniu do kroniki małych, 
często humorystycznych lub dydaktycznych form,  takich jak anegdota lub exemplum. Ich pojawienie się na kartach kroniki 
było wynikiem rozszerzania się i demokratyzowania środowiska czytelniczego, które oprócz gruntownej i rzetelnej wiedzy 
o świecie i jego przeszłości zainteresowane było także przeszłością  swych małych ojczyzn. Zjawisko to było też, jak się wy-
daje, następstwem zmiany gustów czytelniczych. Kronika oprócz nauki miała również przynosić godziwą  rozrywkę. W roz-
patrywanych źródłach autor zauważa istnienie dwóch, czasami niezależnych od siebie perspektyw historycznych. Z jednej 
strony, mamy do czynienia z historią  niejako oficjalną,  widzianą  oczyma człowieka wykształconego, często biorącego  aktyw-
ny udział w życiu politycznym. Z drugiej, coraz silniej zaznaczają  się dzieje dnia codziennego stosunkowo wąskiej  społecz-
ności, obserwowane przez jej przedstawiciela. Oprócz opisywanych wydarzeń również ich tło przedstawiane było bardzo 
drobiazgowo. Opis przestrzeni i postaci bywa często nadzwyczaj precyzyjny i bogaty. Choć ma on artykułować rzeczywi-
stość, nie jest przecież wolny od konwencji pisarskich. W odróżnieniu od kronik wcześniejszego średniowiecza, zauważa 
P. Bering, kronikarze późniejsi rzadziej operują  symbolem czy metaforą. 

Ostatni rozdział pracy P. Beringa jest próbą  poszukiwania źródeł uczoności średniowiecznych kronikarzy. Autor konfron-
tuje wyniki przeprowadzonych badań ze średniowieczną  teorią  i praktyką  dziejopisarską.  Badania późnośredniowiecznych 
kronik regionalnych dowodzą,  że ich autorzy nie wyróżniali się jakimiś wybitnymi zdolnościami artystycznymi. Ich dzieła 
zdają  się być rezultatem kompromisu pomiędzy ich indywidualnymi zdolnościami i aspiracjami intelektualnymi, przepisami 
normującymi  poprawne komponowanie wykładu historycznego i wreszcie oczekiwaniami odbiorcy, często nie nawykłego 
do czytania dzieł o wysokich walorach artystycznych. Jednak, jak sugeruje autor, kronikarze często byli świadomi tych oko-
liczności. Nie zawsze też przy pisaniu swoich dzieł sztywno trzymali się przepisów poprawnej ich kompozycji. W średnio-
wieczu jedną  z takich reguł była zasada series temporum, orientująca  wykład w porządku  chronologicznym. U wielu jednak 
kronikach dostrzegamy zachwianie takiego układu, gdyż świadomi możliwości wywierania silniejszego wpływu na odbior-
ców, stosowali oni chwyty bardziej wyszukane. Na przykład dość typowe było rozpoczynanie narracji in medias  res. Wpływa-
ło to na atrakcyjność przekazu, a jednocześnie pozwalało wydobyć pożądane  znaczenia. 

Podsumowując,  praca P. Beringa reprezentuje nowe podejście do dziejpisarstwa jako przedmiotu badań historycznych. 
Autor dowartościowuje „formalne  cechy" dzieł — strukturę historiograficzną  kroniki. Konstrukcja wykładu dziejopisar-
skiego jest bowiem równie ciekawym poznawczo obiektem badania, co treść kroniki. Badanie jej dostarcza też wielu intere-
sujących  wniosków, które są  ważne również dla historii uprawianej metodami tradycyjnymi. Poszukiwania te przynoszą  bo-
wiem lepsze rozumienie średniowiecznych praktyk dziejopisarskich. Ułatwiają  także poznanie środowiska mentalnego, 
w jakim dzieło powstawało. Taka wiedza natomiast pozwala unikać wielu błędów przy interpretacji źródła. 

Robert Malinowski 
Uniwersytet  Marii  Curie-Skłodowskiej  w Lublinie 
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4 Problematyką  tą  w odniesieniu do Kroniki  Dzierzwy zajmował się J. Banaszkiewicz, op. cit. 


