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materii nadprzyrodzonej, trudnej do wtłoczenia w ściśle uregu-
lowane przepisy prawne. Diego Quaglioni (Uniwersytet w Try-
dencie) omówił średniowieczną  doktrynę prawniczą  w sprawie 
wiarygodności świadectw, zawartą  m.in. w pismach Bartłomie-
ja z Sassoferrato  i Jana Andrzejowego. 

Pozostałe wystąpienia  poświęcone były analizie konkret-
nych zapisów świadectw o cudach. Poruszana w nich proble-
matyka ogniskowała się wokół kilku zagadnień. Luigi Canetti 
(Uniwersytet w Bolonii) na przykładzie akt kanonizacyjnych 
św. Dominika, a Alessandra Bartolomei Romagnoli (Libera 
Università Maria Santissima di Roma) na przykładzie kilku 
wybranych procesów, m.in. Klary z Montefalco  i Letizia Pelle-
grini (Uniwersytet w Aquila), przy okazji analizy zeznań do-
tyczących  cudów św. Bernardyna ze Sieny zwrócili uwagę na 
trudności językowe, które wpływały na ostateczny kształt pro-
tokołów zeznań: notariusze zadawali pytania według zredago-
wanego po łacinie formularza,  natomiast świadkowie odpowia-
dali w swoich rodzimych językach, dialektach włoskich lub też 
językach obcych, jeśli byli cudzoziemcami. Niemożność dokła-
dnego przetłumaczenia pewnych wyrażeń na łacinę lub też nie-
zupełne zrozumienie ich przez notariusza mogło powodować 
zniekształcanie relacji już w trakcie zapisywania zeznań. Refe-
renci postulowali pogłębienie analizy filologicznej  przy inter-
pretacji takich źródeł. Kilkoro referentów:  Odile Redon (Uni-
wersytet Paris VIII) na przykładzie zeznań w sprawie cudów 
św. Ambrożego Sansedoni, Alessandra Bartolomei Romagnoli 
i Roberto Leggero (Uniwersytet w Lugano) przy okazji omó-
wienia zapisu wydarzeń związanych  z opętaniem mieszkanki 
Lodi w 1173 r. i ujawnieniem przez nią  miejsca przechowywa-
nia zapomnianych relikwii — podniosło kwestię, na ile formu-
larz, według którego przesłuchiwano świadków, sugerował im 
pożądaną  odpowiedź. 

W kilku referatach  pojawił się też problem zderzenia się 
w trakcie procesów kanonizacyjnych procedury prawniczej 
i dotychczasowej praktyki kościelnej, opartej przede wszystkim 
na liturgii i przeżyciu religijnym, a więc zjawiskach trudno pod-
dających  się analizie prawniczej. Antonio Rigon (Uniwersytet 
w Padwie) i Andrea Tilatti (Uniwersytet w Bolonii) we wspól-
nym wystąpieniu  na temat procesów kanonizacyjnych kilku 
świętych w północno-wschodnich Włoszech w XIII i XIV w. 
oraz Anna Esposito (Uniwersytet La Sapienza w Rzymie) przy 
okazji analizy sposobu ogłoszenia świętymi Róży z Viterbo 
i Szymona z Trydentu wskazali, że mimo skodyfikowania  pro-
cedury kanonizacyjnej i wprowadzenia konieczności ścisłego 
zweryfikowania  cudów przez uprawnionego notariusza biskupi 
często nie rezygnowali z tradycyjnego sposobu proklamowania 
kultów świętych poprzez translacje i elewacje, dokonując  ich 
równolegle z toczącymi  się procesami. Niektórzy referenci 
omówili wypadki, gdy świadectwo notariuszy, potwierdzających 
cudowne wydarzenia czy też tożsamość relikwii, służyło prokla-
mowaniu czy odnowieniu kultów inspirowanych dla osiągnięcia 
konkretnych celów politycznych czy propagandowych. Roberto 
Leggero wskazał, że objawienie w 1173 r. przez opętaną  mie-
szkankę Lodi miejsca przechowywania zapomnianych relikwii 
i potwierdzenie tej rewelacji autorytetem notariusza stanowiło 
element odbudowy życia religijnego i publicznego regionu po 
walkach z Mediolanem i podnosiło prestiż biskupa. Isa Lori 
Sanfilipppo  (Istituto Storico Italiano per il Medioevo w Rzy-
mie) omówiła uroczyste odnalezienie, potwierdzone rzecz jas-
na przez notariusza, i translację głów św. św. Piotra i Pawła do 

bazyliki Św. Jana na Lateranie w 1368 r., co miało zamanife-
stować powrót papieża Urbana V do Rzymu. 

Lucio Ricetti (Uniwersytet w Perugii) omówił pochodzącą 
z XIV w. dokumentację, dotyczącą  cudów dokonywanych za 
przyczyną  cudownej hostii z Bolseny, i zwrócił uwagę na analo-
gie pomiędzy jej kultem a kultem relikwii (uroczyste ostensje). 
Simonetta Bernardi Saffiotti  (Uniwersytet Roma Tre) wskaza-
ła, że analiza dość schematycznych zeznań, dotyczących  cu-
dów św. Sperandii, pustelnicy umbryjskiej, zmarłej w II poło-
wie XIII w., pozwala na uzyskanie ważnych informacji,  doty-
czących  klasztoru żeńskiego podtrzymującego  jej kult. Antonio 
Volpato (Uniwersytet Roma Tre) na przykładzie kanonizacji 
św. Katarzyny ze Sieny i wcześniejszych kanonizacji z XIII w. 
wskazywał na rolę notarialnego protokołu zeznań o cudach ja-
ko środka podawania do publicznej wiadomości opinii o świę-
tości kandydata na ołtarze. Bardzo żywe zainteresowanie wy-
wołał referat  Roberto Rusconiego (Uniwersytet Roma Tre) na 
temat przedstawień notariuszy w średniowiecznej ikonografii 
sakralnej, ze słynnym malowidłem Sassetty z Borgo S. Sepol-
cro, przedstawiającym  zawarcie przez św. Franciszka pokoju 
z wilkiem z Gubbio, potwierdzone przez notariusza. 

Żałować należy, że problematyka pozawłoska reprezen-
towana była tylko przez dwa wystąpienia:  Gabora Klaniczaya 
(Central European University w Budapeszcie) na temat prze-
mian procedur kanonizacyjnych w Europie Środkowej, w tym 
w Polsce, i Tore Nyberga (Uniwersytet w Odense), dotyczące 
procesu kanonizacyjnego św. Brygidy szwedzkiej. Uwzględnienie 
przykładów pochodzących  z krajów, gdzie mniej niż we Wło-
szech rozbudowana była procedura prawnicza i mniejsza rola 
notariuszy, mogłoby przynieść interesujące  rezultaty. 

Konferencja  stała się okazją  do zasygnalizowania istot-
nych problemów związanych  z krytyką  akt kanonizacyjnych i mi-
raculów opartych na protokołach notarialnych, a także przypo-
mnienia wielu istotnych aspektów kultu świętych w średnio-
wiecznym społeczeństwie i stanowić będzie ważną  inspirac-
ję dla dalszych badań. Należy wyrazić nadzieję, że materiały 
z konferencji  zostaną  szybko opublikowane. 

Maria  Starnawska 
Warszawa,  Siedlce 

„Język dokumentu średniowiecznego". XI Kongres 
Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Troyes, 
11-13 IX 2003) 

W dniach 11-13 IX 2003 r. w Troyes, stolicy francuskiej 
Szampanii, odbył się kolejny kongres Międzynarodowej Ko-
misji Dyplomatyki, działającej  przy Międzynarodowym Komi-
tecie Nauk Historycznych. Spotkanie zostało zorganizowane 
głównie siłami sekcji dyplomatyki paryskiej École des Chartes, 
kierowanej przez Oliviera Guyotjeannin. Za temat wiodący 
przyjęto język średniowiecznych dokumentów. W pierwszym 
i drugim dniu obrad dyskutowano rozmaite aspekty współist-
nienia łaciny i języków narodowych1 w średniowiecznej doku-
mentacji prawnej. Dzień trzeci poświęcony został funkcji  ję-
zyka dokumentu jako instrumentu propagandy politycznej i re-
ligijnej. 

1 Nietrudno jest zauważyć, że znaczenie polskiego terminu „język naro- (langue  vernaculaire,  lingua volgare). 
dowy" nie pokrywa się całkowicie z terminologią  francuską  czy włoską 
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Język dokumentu jest niewątpliwie  zagadnieniem, przy któ-
rym historycy sensu stricto  ciągle  czują  się dość niepewnie i cza-
sami wątpią,  czy nie wykracza ono aby poza granice paradyg-
matu badawczego dyscypliny2. Niepewność tę podkreślał w swoim 
referacie  wprowadzającym  Martin Dietrich Glessgen z Zurychu, 
jedyny językoznawca przemawiający  na kongresie (L'  écrit do-
cumentaire dans  l'histoire  linguistique  de  la Romania). Starał się 
on pokazać różnorodne korzyści, jakie może przynieść history-
kom — zwłaszcza dyplomatykom — uwzględnienie metod i do-
robku lingwistyki. Może ona dostarczyć cennych narzędzi do 
analizy średniowiecznej toponomastyki i antroponomastyki, 
a także do badania struktury języka dyplomów. 

W wygłoszonych na kongresie dwudziestu pięciu dalszych 
referatach  zdecydowanie dominował temat kancelaryjnej dwu-
i trójjęzyczności, ujmowany najczęściej w kontekście zarzuca-
nia łaciny na rzecz języków narodowych. Uderzające  jest, że 
większość mówców przedstawiała ten proces jako zjawisko po-
zytywne, rodzaj „prehumanistycznego wyzwolenia myśli". Du-
ża grupa referatów  dotyczyła Hiszpanii i Italii. Przejście od ła-
ciny do języka romańskiego w Asturii, na peryferiach  króle-
stwa Kastylii i Leonu, analizowali Maria Josefa  Sanz Fuentes 
i Miguel Calleja Puerta (La  lengua de  los documentos  asturia-
nos en los siglos XII  y XIII:  del  latin al. romance). Z kolei Luisa 
Pardo Rodriges przedstawiła koegzystencję łaciny i języka ka-
stylijskiego w królestwie Kastylii i Leonu do końca XV wieku 
(Latin  y castellano  en la documentación  notarial  del  reino de 
Castilla  y León, siglos XIII  al. XV).  W tym nurcie mieścił się 
także referat  Pilar Ostos Salced na temat roli kancelarii mo-
narszej Kastylii w promocji języka narodowego jako języka li-
terackiego (Inicio  y consolidación  de  la lengua vernâcula en la 
cancilleria  castellana). 

Z kolei Giovanna Nicolaj (Il  volgare  nei documenti  italiani 
medievali)  próbowała zarysować szczególnie bogatą  problema-
tykę emancypacji języka włoskiego jako języka dokumentacji 
prawnej. Przyczyn tej emancypacji, która ostatecznie dokonała 
się w wieku XII, referentka  upatrywała w rozwoju uczoności 
prawniczej, której wyrazem był rozkwit ars dictandi,  a w póż-
niejszym okresie — w rozwoju kultury prehumanistycznej 
w kancelariach. Jej rozważania kontynuowali Giovanna Feo 
i Armando Antonelli, prezentując  poglądy  notariuszy z przeło-
mu XIII i XIV wieku w kwestii tłumaczenia łacińskich doku-
mentów na volgare  (La  lingua dei  notai a Bologna ai tempi di 
Dante). 

Nie ulega wątpliwości,  że binarna relacja pomiędzy łaciną 
a językiem narodowym, tak jak to się działo w poszczególnych 
częściach Hiszpanii, w Italii czy we Francji (referat  Oliviera 
Poncet i Bernarda Barbiche Maintien  et recul du  latin dans  les 
actes royaux français  au XVIe  siècle), nie była jednak normą 
w średniowiecznej kulturze europejskiej. W wielu regionach 
Europy łacina współistniała z kilkoma językami narodowymi, 
które w rozmaitym tempie uzyskiwały status języków pisanych. 
W odniesieniu do średniowiecznej Bretanii, w której istnia-
ła trójjęzyczność łaciny, francuskiego  i bretońskiego, funkcjo-
nującego  prawie wyłącznie  w mowie, problem ten przedstawił 
Michael Jones (L'usage  du  français  dans  la Bretagne  médiéva-
le). Analogicznie (łacina-francuski-flamandzki)  wyglądała  stra-
tyfikacja  językowa średniowiecznej Flandrii, analizowana 
przez Thérèse de Hemptinne i Waltera Prevenier (La  Flandre 
du  Moyen  Age: un trilinguisme  administratif). 

2 W literaturze polskiej problem ten podnosiła ostatnio M. Koczerska, 
Nauki  pomocnicze historii średniowiecznej  w Polsce — stan i perspektywy 
badawcze,  w: Pytania o średniowiecze.  Potrzeby i perspektywy  badawcze 
polskiej  mediewistyki,  red. W. Fałkowski, Warszawa 2001, s. 173. 

Wielojęzyczność w mowie i piśmie była też udziałem pe-
ryferii  świata łacińskiego, zarówno tak dalekich, jak łacińskie 
państewka na Bliskim Wschodzie, powstałe w wyniku kru-
cjat (referat  Jean Richarda Le plurilinguisme  dans  les actes de 
l'Orient  latin),  jak i peryferii  bliższych, czyli Europy Srodko-
wowschodniej. Stosunki językowe w tym regionie były omawia-
ne aż przez czterech referentów.  W wystąpieniu  na temat ję-
zyków dokumentacji prawnej, produkowanej przez kancelarie 
średniowiecznych Czech (Der  Sprachgebrauch  in den  städti-
schen Kanzleien  im mittelalterlichen  Böhmen und  Mähren),  Ivan 
Hlavâcek starał się odejść od krążącego  w historiografii  po-
glądu,  iż u schyłku średniowiecza w dokumentacji miast cze-
skich łacina została całkowicie wyparta przez język niemiecki 
oraz czeski. Aby uzyskać rzeczywisty obraz relacji między tymi 
trzema językami używanymi w piśmie, należałoby przebadać 
każdą  kancelarię miejską  z osobna, ponieważ na wybór języka 
silnie oddziaływały czynniki lokalne. 

Sytuacja na średniowiecznym Sląsku,  widziana oczyma 
Tomasza Jurka (Die  Urkundensprache  im mittelalterlichen 
Schlesien)  przedstawiała się nieco odmiennie. Sukces niemczy-
zny, która w ciągu  XIV wieku w dużym stopniu wyparła łacinę 
z dokumentów, można tłumaczyć nie tylko stosunkami narodo-
wymi, ale też słabością  języka polskiego, który nie był wystar-
czająco  rozwinięty, aby precyzyjnie oddać szczegóły postano-
wień prawnych. 

Język żródeł dokumentowych w wielonarodowej mo-
narchii węgierskiej obszernie przeanalizował Lâszlo Solymosi 
(Langues  parlées et langues écrites dans  la Hongrie  médiévale). 
Dominacja łaciny, zwłaszcza w kancelarii monarszej, która prze-
ciągnęła  się głęboko w epokę nowożytną,  upodabnia w pew-
nym stopniu sytuację węgierską  do stosunków polskich. Domi-
nację tę — złamaną  przede wszystkim w dyplomatyce miejskiej 
przez język niemiecki — podkreślał w swym wystąpieniu  Krzy-
sztof  Skupieński (Les  usages des  langues dans  les documents  de 
la Pologne  médiévale). 

Wielu referentów  starało się ustalić mechanizmy funkcjo-
nowania wielojęzyczności dokumentacji prawnej, produko-
wanej w średniowiecznych kancelariach. Często przywoływano 
osobę zamierzonego odbiorcy i rodzaj sprawy jako kryteria de-
cydujące  o wyborze języka dokumentu. Zarazem jednak chyba 
nie dość mocno podkreślano problem hierarchii i prestiżu języ-
ków narodowych, wynikający  chociażby ze snobizmu ich użyt-
kowników. 

Ze szczegółowych wystąpień  kongresowych, przedstawia-
jących  użytkowanie łaciny i języków narodowych w kancela-
riach, można złożyć całościowy obraz tych relacji językowych. 
Przede wszystkim okazuje się, że przechodzenie od łaciny do 
języków narodowych należy rozpatrywać osobno na obszarze 
tzw. średniowiecznej Romania, obejmującej  obszar występowa-
nia języka francuskiego,  d'oc,  włoskiego, hiszpańskiego, kata-
lońskiego i portugalskiego. Tu bowiem ciągle  otwarty pozostaje 
problem, gdzie przebiega granica między „zepsutą"  łaciną  póż-
noantyczną  a językami romańskimi3. 

Zarazem jednak wszędzie w Europie można wyróżnić po-
dobne fazy  tego procesu emancypacji języków narodowych ja-
ko języków dokumentacji prawnej. Dla pierwszej fazy  charak-
terystyczne jest wprowadzanie do tekstów dyplomów pojedyn-
czych słów, dotyczących  toponomastyki, nazw osobowych oraz 
określeń prawnych, nie mających  odpowiednika w terminologii 

3 Ostatnie podsumowanie tej dyskusji w zbiorze: La transizione dal  lati-
no alle  lingue romanze: Atti della  Tavola  Rotonda  di  Linguistica Storica, 
Università  Ca'Foscari  di  Venezia,  14-15 giugno 1996, red. J. Herman, 
Tübingen 1998. 
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łacińskiej. Na przykładzie latynizacji nazw osobowych i miej-
scowych w dyplomach królów Walii ciekawie zasygnalizo-
wał ten problem Huw Pryce (Uses  of  the vernacular  in the acts 
of  Welsh  rulers,  1123-1283), a ponownie podjął  go Reinhard 
Härtel (Anthroponymie  et diplomatique).  Drugą  fazę  przecho-
dzenia na języki narodowe należałoby kojarzyć z wpisywaniem 
pojedynczych zdań lub rozbudowanych określeń w języku „lu-
dowym", który wszakże nie jest jeszcze na tyle „wydolny", aby 
oddać precyzję prawną  wyrażeń łacińskich. W trzeciej fazie 
procesu mamy do czynienia z dokumentami zredagowanymi 
w całości w języku narodowym. Ich formularz  jest często ogra-
niczony do minimum, ponieważ język ten nie jest jeszcze w sta-
nie unieść ciężaru retorycznej ozdobności łaciny. 

Kongres w Troyes pozwolił również lepiej uchwycić chro-
nologię tego procesu. W Europie Zachodniej rozpoczyna się 
on u schyłku XII wieku, wraz z tzw. eksplozją  dokumentową4 

w ciągu  następnego stulecia postępuje coraz bardziej na 
Wschód. Jak wykazała w swym referacie  Andrea Rapp (West-
mitteldeutsche  Urkundensprache  zwischen Norm  und  Varianz), 
w XIII wieku objął  on zróżnicowany dialektologicznie obszar 
języka niemieckiego, aby u schyłku średniowiecza dać znać o so-
bie w strefie  „granicznej" łacińskiego Zachodu — na Węgrzech 
i w Polsce. 

Jak już sygnalizowaliśmy, drugi kluczowy problem dysku-
towany na kongresie, stanowiła funkcja  języka dokumentu ja-
ko instrumentu propagandy treści ideowych (religijnych czy 
politycznych). Za inspirację do rozważań nad tym tematem 
miało posłużyć wystąpienie  Michela Zimmermanna (A l'écoute 
de  la voix diplomatique:  L'histoire  médiévale  coule-t-elle  de 
sources?), w którym autor podjął  na nowo podstawowe proble-
my związane  z krytyką  źródeł dokumentowych. Jaki jest zwią-
zek między językiem dokumentu a rodzajem utrwalonej w nim 
akcji prawnej? Jak przedstawia się relacja pomiędzy wystawcą 
aktu (np. monarcha) a jego redaktorem? Jaki wpływ wywierał 
sam władca na dobór treści politycznych, propagowanych w je-
go dyplomach? W jaki sposób treści te docierały do odbior-
ców i jak były przez nich przyswajane? Czy dokumenty spisane 
po łacinie były tłumaczone odbiorcom? Należy ubolewać nad 
tym, że w dyskusji prowadzonej podczas kongresu do tych py-
tań raczej już nie powrócono. Tylko jeden mówca, Thomas 
Frenz, analizujący  sposoby ogłaszania późnośredniowiecznych 
dokumentów papieskich (Vocavit  nos Puis...: Öffentlichkeitsar-
beit durch  päpstlichen  Urkunden  im Spätmittelalter  und  der 
frühen  Neuzeit),  właściwie niechcący  pokazał, iż dokument do-
cierał do — w większości niepiśmiennych — odbiorców za po-
średnictwem komunikacji ustnej i wizualnej: przede wszystkim 
był pokazywany jako obiekt (rozpoznawalny dzięki formatowi, 
określonym zdobieniom i pieczęciom), potem zaś odczytywany 
itłumaczony. 

W tym nurcie tematycznym zmieściła się także wypowiedź 
Michela Parisse na temat walorów literackich preambuł fran-
cuskich dokumentów biskupich z XI i XII wieku (La  langue des 
chartes des  éveques au XIe  siècle: l'exemple  bisontin). Z kolei re-
ferat  Christana Gastgebera traktował o propagandzie politycz-
nej w dokumentach basileusów Cesarstwa Bizantyjskiego, któ-
rych dyplomy stanowiły wzór naśladowany przez kancelarię ce-
sarską  na Zachodzie (Langue  et rhétorigue  dans  les actes de 

4 Por. R. Britnell, Pragmatic  Literacy in latin Christendom,  w: Pragmatic  Li-
teracy East and  West,  1200-1330, red. R. Britnell, Woodbridge 1997, s. 5 nn. 
5 Jako przykład wartościowej analizy, dokonywanej z punktu widzenia 
historyka, można tu wskazać: J. Bak, „Linguistic Pluralism"  in Medieval 

la chancellerie  impériale byzantine). Natomiast Marie Blaho-
va próbowała przeanalizować formularz  najstarszych doku-
mentów, które wyszły z kancelarii władców czeskich i jego wa-
lory propagandowe (Die  Sprache  der  Herrscherurkunden  im 
Böhmen der  premyslidischen  Zeit  (bis  1306): Stilistik,  Formular, 
Terminologie). 

Nawiasem mówiąc,  zaprezentowana przez wymienionych 
badaczy szczegółowa analiza słownictwa dokumentów, możli-
wa dzięki wykorzystaniu komputera, po raz kolejny uzmysła-
wia, jak ważną  rolę w dzisiejszej dyplomatyce odgrywają  elek-
troniczne bazy danych. Niektóre z nich, jak np. ARTEM 
w Nancy, THELEME w paryskiej École des Chartes czy baza 
CETEDOCw Belgijskim Louvain-la-Neuve stanowią  już stały 
punkt odniesienia dla uczonych z całej Europy. 

Pora na wypunktowanie najważniejszych osiągnięć  (i nie-
dociągnięć)  XI Kongresu Międzynarodowej Komisji Dyploma-
tyki. Dla nauki polskiej kongres ten był szczególnie satysfak-
cjonujący  ze względu na to, iż T. Jurek i K. Skupieński weszli 
do grona stałych członków Komisji. Śmiały wybór tematu, nie-
jako narzucający  perspektywę interdyscyplinarną,  sprawił, iż 
spotkanie było merytorycznie bardzo interesujące.  Jednakże 
z powodu przeoczenia kilku ważnych zagadnień Kongres 
pozostawił po sobie pewien niedosyt. Np. wydaje się, ze zbyt 
mało uwagi poświęcono samej łacinie i jej roli pośrednika mię-
dzy różnymi, często konkurującymi  ze sobą  środowiskami języ-
kowymi5. Tylko jeden referat  dotyczył bezpośrednio łaciny do-
kumentowej i jej stanu (Hans Kortüm, Le style c'est  l'époque? 
Jugements  d'  hier et d'aujourd'  hui sur le latin de  l'époque  méro-
vingienne). Z kolei problem przechodzenia na języki narodowe 
w dokumentach dyskutowano właściwie bez uwzględnienia za-
równo odmiennych mechanizmów, rządzących  językiem mó-
wionym i pisanym, jak i językoznawczych aspektów zdobywa-
nia przez dany język dojrzałości do funkcjonowania  w piśmie. 

Niestety właściwie zabrakło merytorycznego podsumowa-
nia obrad, ponieważ tzw. Okrągły  Stół zajął  się zupełnie czym 
innym. W tej „finałowej"  dyskusji, która przebiegała w dość 
chaotycznej atmosferze,  wszyscy mówcy uparcie powracali do 
tematu interdyscyplinarności i koordynacji badań, ale nie spre-
cyzowano z kim mają  się historycy-dyplomatycy integrować. 
Mówiąc  o specjalistach „od języka", wrzucono bowiem do jed-
nego worka historyków literatury, filologów  i lingwistów sensu 
stricto.  Dyskutanci w Troyes okazywali się trochę bezradni wo-
bec pytania, jak ta integracja pól badawczych miałaby wy-
glądać  w praktyce, czy historycy i językoznawcy naprawdę chcą 
razem analizować teksty, zamiast zarzucać sobie nawzajem 
niekompetencję. 

Uważny obserwator mógł wyciągnąć  z tej dyskusji jesz-
cze jeden wniosek: Mianowicie gotowość do wychodzenia poza 
własną  dyscyplinę zależy czasem od spraw tak banalnych, jak 
to, czy badacz jest w stanie śledzić literaturę przedmiotu w ob-
cych językach. Np. okazuje się, że naukowcy francuscy  (na ogół 
nie znający  angielskiego), mają  bardzo słabe pojęcie na temat 
konceptu tzw. społecznej historii języka, szeroko dyskutowane-
go w literaturze brytyjskiej i amerykańskiej6. Z kolei badacze 
włoscy, szczelnie zamknięci językowo i mentalnie w granicach 
Italii, nie przejawiają  żadnego zainteresowania (nie mówiąc 
już o uznaniu) dla prac niemieckich, traktujących  o pragma-

Hungary,  w: The  Culture  of  Christendom.  Essays in Medieval  History  in 
Memory  ofDennisL.  T.  Bethell,  London 1993, ss. 269-279. 
6 Zob. P. Burke, The  social history of  language,  w: tenże, The  Art of  Con-
versation, New York 1993, ss. 1-33. Tam dalsza literatura. 
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tycznej piśmienności miast północnowłoskich. Wydaje się więc, 
ze dopóki nie zostaną  przełamane tego typu granice wewnątrz 
samej mediewistyki, postulat interdyscyplinarności (a w szer-
szej perspektywie humanistyki) pozostanie ciągle  w sferze  po-
bożnych życzeń. 

Anna Adamska 
Utrecht 

„Dziejopisarstwo dworskie w średniowiecznej Eu-
ropie" (Toruń, 17-20 IX 2003) 

Dziejopisarstwo średniowieczne jest w ostatnich latach 
jednym z najintensywniejszych nurtów badawczych w mediewi-
styce. Zauważalna jest również tendencja do prowadzenia ba-
dań porównawczych nad dziejopisarstwem. W ten nurt wpisała 
się również zorganizowana w Toruniu konferencja  „Dziejopi-
sarstwo dworskie w średniowiecznej Europie". Organizatorami 
konferencji  byli prof.  Rudolf  Schieffer,  prezydent Monumenta 
Germaniae Historica w Monachium, oraz prof.  Jarosław Wen-
ta z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Podkreślenia wymaga dobrze rozwija-
jąca  się współpraca tych dwóch instytucji. Szesnaście referatów 
wygłoszonych w czasie konferencji  dotyczyło dziejopisarstwa 
dworskiego lub powstałego w wyniku oddziaływania różnych 
dworów, w tym również dworów duchownych. Terytorialnie re-
feraty  dotyczyły obszarów niemieckich, Francji, Italii, Czech, 
Węgier oraz Polski. O kolejności wygłaszanych referatów  zade-
cydował porządek  chronologiczny przedstawianych treści od 
czasów karolińskich do schyłku średniowiecza. 

Jako pierwszy wystąpił  Rudolf  Schieffer,  prezentując 
dziejopisarstwo dworskie powstałe na dworze Karola Wielkie-
go. W znacznej części miało ono charakter rocznikarski. Refe-
rat dokonał przeglądu  tych zabytków, analizując  nie tylko ich 
treść i wzajemne związki,  ale ukazując  też znaczenie kulturowe 
dla innych powstających  pod wpływem tego dziejopisarstwa 
źródeł pisanych. 

Historiografią  zależną  od dworu ottońskiego zajęła się Mar-
tina Giese z Monachium w referacie  Historiografia  w środowi-
sku dworu  ottońskiego.  Stwierdziła ona m.in. zróżnicowane zna-
czenie wpływu dworu ottońskiego na poszczególne dzieła, pod-
kreśliła znaczenie kobiet z dynastii ottońskiej jako inspiratorek 
dla powstania niektórych dzieł, czego standardowym przykła-
dem są  Dzieje saskie  Widukinda, podzieliła się również uwaga-
mi na temat klasyfikacji  utworów powstałych w X wieku w krę-
gu dworskim ottońskim. 

Następnym referentem  był Jarosław Wenta, który w re-
feracie  Roczniki  Królestwa.  Problem początków  rocznikarstwa 
w Polsce omówił dotychczasowy stan badań nad początkami 
polskich roczników, następnie zaś przedstawił swoją  interpre-
tację powstania najdawniejszych roczników polskich, uznając 
je za pochodzące  od roczników karolińskich. Dawały one wy-
raz ambicjom królestwa piastowskiego, wpisując  je w grono 
spadkobierców monarchii karolińskiej. 

Dziejopisarstwo dworskie  w średniowiecznych  Czechach  by-
ło tematem referatu  Marie Blahovej z Pragi. Referentka  doko-
nała przeglądu  czeskiego dziejopisarstwa dworskiego powsta-
łego w okresie od XII do XV w. 

Jerzy Pysiak z Warszawy na podstawie XIII-wiecznych za-
bytków dziejopisarstwa francuskiego,  powstałych za rządów  Fi-
lipa Augusta i Ludwika Świętego, analizował ówczesną  prezen-
tację pogańskiej przeszłości Franków. 

Niezwykle interesujący  referat,  noszący  tytuł Dziejopisar-
stwo i kultura  wiedzy  w nowych prądach  XII  wieku. Uwagi  o dys-
kursywnym charakterze  „historiografii  dworskiej"  Staufów,  wy-
głosił Volkhard Huth z uniwersytetu we Freiburgu, przedsta-
wiając  sztaufijską  historiografię  XII-wieczną  z perspektywy 
ówczesnej kultury uczonej. 

Kronice Galla Anonima i kontekstowi dworskiemu jej po-
wstania poświęcił swój referat  Piotr Oliński. 

Dworskie dziejopisarstwo Welfów  w XII i XIII wieku przed-
stawione zostało w referacie  Klausa Nassa z Monachium. 

Pierwszy dzień obrad zamknął  referat  Ryszarda Grzesika 
z Poznania, który zaprezentował swoje badania nad kroniką 
węgiersko-polską,  zajmując  się dokładniej kwestią  postrzega-
nia własnej przeszłości na dworze węgierskim. 

Drugi dzień obrad otworzył referat  Markety Dlouha z Pra-
gi, która opisała wizerunek Wacława II zawarty w kronice zbra-
sławskiej. Wacław II w świetle tego źródła był przede wszyst-
kim królem głęboko religijnym, dobroczyńcą  Kościoła i opie-
kunem najsłabszych. Wizerunek ten odzwierciedlał więc wzo-
rzec władcy funkcjonujący  w średniowieczu. 

Wojciech Mrozowicz z Wrocławia przedstawił referat  Chro-
nica principium Poloniae i Chronica principium Silesiae  —głów-
ne dzieła  kronikarstwa  książęcego  na Śląsku.  Omówił w nim do-
tychczasowy stan badań, zagadnienia związane  z edycją  obu 
źródeł, a także zaprezentował niektóre kwestie wynikające  z ana-
lizy źródłoznawczej kronik. 

Z kolei Marek Derwich z Wrocławia wygłosił referat  pt. 
W  polemice z dworem  Ludwika  Andegaweńskiego.  Działalność 
historiograficzna  Janka  z Czarnkowa.  Prelegent ukazał stronnic-
twa polityczne, funkcjonujące  w Królestwie Polskim u schyłku 
rządów  Kazimierza Wielkiego i w czasach panowania Ludwika 
Andegaweńskiego. Kronika Janka z Czarnkowa stanowi świa-
dectwo pisane, powstałe w kręgu opozyjnym w stosunku do 
dworu królewskiego Ludwika Andegaweńskiego. 

Inspiratorami, czasami twórcami kronik i innych dzieł nar-
racyjnych byli również biskupi. Dziejopisarstwem tworzonym 
na dworach biskupich w całej Europie zajął  się Norbert Kers-
ken z Marburga w referacie  Biskupi jako historycy. Dwory du-
chowne jako centra dziejopisarstwa  w średniowieczu.  Podjął  on 
próbę przeglądu  kronik stworzonych przez biskupów oraz kro-
nik powstałych z inspiracji biskupów, jednocześnie wskazując 
na ich wielorakie funkcje  propagandowe, polityczne, społeczne 
i religijne. 

Kroniki  papiesko-cesarskie  na dworach  późnego średnio-
wiecza. Formy  wykorzystania  i motywy recepcji stały się tematem 
referatu  Heike Johanny Mierau ze Stuttgartu/Monastyru. 

Z kolei Thomas Wünsch z Konstancji zajął  się funkcjami 
dziejopisarstwa humanistycznego, porównując  dzieła napisane 
na dworach w Budzie, Pradze i Krakowie. Porównanie dotyczy-
ło przede wszystkim koncepcji politycznych zawartych w po-
wstałych w kręgu tych dworów utworach. 

Ostatnią  referentką  była Claudia Märtl z Monachium. 
W swym referacie  Jak  pisał papież historię? „Commentari"  Piu-
sa II  i ich źródła,  autorka skupiła się na technice pisarskiej Piu-
sa II. Zanalizowała sposób zbierania materiałów, ich rodzaje 
i wreszcie technikę spisywania Komentarzy. 


