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nowożytnej epigrafiki  (Otâzky  a problémy novovéké epigrafiky.  Napisy  a jejich konzervace  na prikladu  zâmku v Encovanech, 
prazské  novoméstské  radnice  a hfbitovmho  kostela  sv. Petra a Pavla ve Starych  Prachaticwh,  s. 119-131). Uwagę poświęciła 
ona przede wszystkim sprawie zachowania i konserwacji zabytków epigraficznych,  które są  narażone na zniszczenia bądź 
przemieszczenia wskutek prowadzonych prac budowlanych. Jako przykład wzorowej dbałości o inskrypcje został ukazany 
ratusz na Nowym Mieście w Pradze. Przykład z drugiego bieguna to zamek w Encovanach, gdzie bogaty zespół inskrypcji 
z XVII-XX w. narażony jest na zniszczenie z powodu planowanej przez nowego właściciela przebudowy. Czeska genealo-
gia reprezentowana jest przez artykuł Jaroslava Honca (Cesty  a ale ceské genealogie  po roce 1945, s. 133-136). Autor 
zwrócił uwagę na odrębność tej dyscypliny jako nauki pomocniczej historii ze względu na podejmowaną  tematykę i stosowane 
metody badawcze, w dalszym ciągu  jednak scharakteryzował powikłane drogi Towarzystwa Genealogicznego i Heraldycz-
nego w Pradze (Genealogickâ  a heraldickâ  spolecnost),  na którego działalności silnie zaważyła polityka władz państwowych. 

Z kolei dwa artykuły zostały poświęcone dyscyplinom, których zaliczenie w poczet nauk pomocniczych historii ciągle 
wywołuje dyskusje. Eva Semotanova omówiła rozwój geografii  historycznej, starając  się przy tym określić jej miejsce 
pomiędzy naukami geograficznymi  a historycznymi (Historickâ  geografie  a jej^ m^sto  v systému véd,  s. 137-144). Geografia 
historyczna została ostatecznie określona przez Autorkę jako samodzielna dyscyplina graniczna, umiejscowiona pomiędzy 
naukami przyrodniczymi i społecznymi, co nie pozostaje bez wpływu na jej metodologię oraz faktografię. 

Do polemiki nad zaliczeniem ikonografii  historycznej do nauk pomocniczych historii włączył  się współredaktor tomu 
Zdenek Hojda (Historickâ  ikonografie  — pomocnâ véda  historickâ?,  s. 145-154), podejmując  m.in. dyskusję z niedawną 
wypowiedzią  Zenona Piecha1. Ta dyscyplina, odwołująca  się do doświadczeń historii sztuki, może być traktowana jako 
jedna z szeroko pojmowanych nauk pomocniczych historii. W praktyce historyka można ją  wykorzystywać do badania 
realiów historycznych (niem. historische Realienkunde),  do poznania niektórych problemów usytuowanych na pograniczu 
historii społecznej i historii kultury (np. historia kolekcjonerstwa, preferencje  ikonograficzne  w poszczególnych środowi-
skach, mecenat, funkcje  dzieła sztuki). Przydatność ikonografii  historycznej dla innych nauk pomocniczych jest dostrzegal-
na wszędzie tam, gdzie obraz stanowi nieodłączną  część źródła historycznego (np. w heraldyce, genealogii, kodykologii, 
kartografii,  sfragistyce,  numizmatyce, epigrafice). 

Ten interesujący  zbiór materiałów konferencyjnych  uzupełniają  nie przedstawione podczas obrad artykuły Franza 
Machilka i Jana Hrdiny. Historyk niemiecki swoją  uwagę poświęcił możliwościom wykorzystania tzw. „ksiąg  domu Boże-
go", odwołując  się przy tym do materiału frankońskiego  z XV i XVI w. (Fränkische  „Gotteshausbücher"  des  15. und  16. 
Jahrhunderts.  Zur  Typologie  und  Verwendung  als Quellen für  interdisziplinäre  Forschungen,  s. 87-92). Pod określeniem „księgi 
domu Bożego" ukrywają  się księgi proweniencji kościelnej o charakterze urbarzy, zawierające  też inne informacje,  których 
zakres trudno precyzyjnie wyznaczyć (np. wykazy dóbr, dochodów, dane dotyczące  patronów, patrociniów, ołtarzy, relikwii, 
ksiąg  liturgicznych, inwentarze skarbców, wpisy nekrologiczne, kopie dokumentów). Z kolei przyczynek J. Hrdiny przed-
stawia późnośredniowieczne funkcjonowanie  domniemanej bulli odpustowej papieża Innocentego IV z 1244 r. dla augu-
stianów-eremitów (OESA). 

Wojciech  Mrozowicz 
(Wrocław) 

J. B e r l i o z et all., Identifier  sources et citations  (L'Atelier du médiéviste 1), Brepols, 
Turnhout 1994, ss. 337, il. 

O. G u y j o t j e a n n i n , J. P y c k e , B.-M. Tock, Diplomatique  médiévale  (L'Atelier du 
médiéviste 2), Brepols, Turnhout 1993, ss. 442, il. 

L. C a r r u t h e r s , Anglais  médiéval  (L'Atelier du médiéviste 3), Brepols, Turnhout 1996, 
ss. 256, il. 

C. L e c o u t e u x , L'allemand  du Moyen  Age (L'Atelier du médiéviste 4), Brepols, Turnhout 
1996, ss. 241, il. 

R. F a v r e a u , Epigraphie  médiévale  (L'Atelier du médiéviste 5), Brepols, Turnhout 1997, 
ss. 360, 65 il. 

Przed paroma laty wśród historyków francuskich  młodszego pokolenia narodził się pomysł opublikowania podręczni-
ka, który w sposób prosty i przystępny pokazywałby studentom, jak uprawia się w praktyce zawód mediewisty, zwłaszcza na 
etapie kontaktu ze źródłami. Ostatecznie planowany podręcznik rozrósł się do rozmiarów serii wydawniczej, opatrzonej 
tytułem „L'Atelier du médiéviste", pod generalną  redakcją  J. Berlioza i O. Guyotjeannin'ea. Zaprosili oni do współpracy 

1 Z. Piech, Czy ikonografia  historyczna powinna być nauką  pomocniczą historii?, w: Tradycje  i perspektywy  nauk pomocniczych historii w Polsce, red. 
M. Rokosz, Kraków 1995, s. 119-141 (Zeszyty Naukowe UJ, Varia 345). 
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szerokie grono badaczy francuskich  (i kilku belgijskich), związanych  głównie z École des Chartes oraz École Pratique des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu 

Cel przedsięwzięcia jest czysto utylitarny. Chodzi o to, aby nauczyć początkującego  badacza, jak poruszać się w gą-
szczu rozmaitych typów źródeł do historii średniowiecznej i w masie publikacji, tychże źródeł dotyczących.  Na pierw-
szy plan wysuwają  się zatem problemy techniczne pracy ze źródłem, przed którymi staje bardzo często młody człowiek 
przygotowujący  pracę magisterską  lub doktorską.  Stąd  wynika (pozorna!) prostota wyjaśnień, zbliżonych trochę w swej 
formie  do amerykańskich poradników „know how" i rozpoczynających  się zawsze od pytania „co zrobisz w sytuacji, gdy... " 
Właśnie ten praktyczny charakter omawianych publikacji odróżnia je zasadniczo od innej, znacznie bardziej zaawansowa-
nej i publikowanej również przez Brepols serii „Typologie des sources du Moyen Age occidental"1. 

Plan całej serii jest bardzo ambitny. Ma ona składać się z około 22 tomów, prezentujących  poszczególne typy i gatunki 
źródeł oraz sposoby ich wykorzystywania. W tej masie zagadnień można wyróżnić kilka bloków tematycznch, poczynając 
od nauk pomocniczych historii: dyplomatyka, paleografia,  epigrafika,  heraldyka, numizmatyka, sfragistyka,  archeologia, 
ikonografia,  prozopografia,  statystyka i kartografia.  Z zagadnień języka i literatury odrębnego opracowania doczekać się 
ma średniowieczny niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, język d'oc i oczywiście łacina, a ponadto apokryfy  i średnio-
wieczny teatr. Jeszcze inne tomy mają  prezentować źródła do zagadnień, uznanych za szczególnie ważne w dzisiejszej 
mediewistyce, tzn. źródła do historii społecznej i gospodarczej, historii prawa świeckiego i kościelnego, liturgii, monastycy-
zmu, herezji, folkloru,  czy wreszcie do historii Bizancjum. Z tego wyliczenia jasno wynika, iż pomysłodawcy „LAtelier du 
médiéviste" skrzyżowali, chyba dość nieszczęśliwie, dwa kryteria porządkujące,  tzn. dyscypliny badawcze i gatunki źródeł, 
gubiąc  gdzieś po drodze podstawowy — i ciągle  przydatny — podział źródeł na pisane i niepisane, narracyjne i dokumen-
towo-aktowe itd. 

Do chwili obecnej ukazało się 5 tomów, które chciałabym teraz szerzej omówić, rozpoczynając  od tomu „pilotażowe-
go" Identifier  sources et citations,  przygotowanego przez J. Berlioza i grono jego współpracowników. W zamierzeniu auto-
rów książka  ma być „pierwszą  pomocą"  dla niedoświadczonego historyka, który napotyka w analizowanym przez siebie 
źródle cytaty i zapożyczenia z innych tekstów źródłowych. Temu ma służyć obszerna bibliografia  oraz wskazówki praktycz-
ne dotyczące  najnowszych narzędzi badawczych, takich jak komputerowe bazy danych i CD-ROM-y. We wstępie do 
książki  podjęto próbę terminologicznego uściślenia zjawiska obecności fragmentów  jednego tekstu w innych, wyróżniając 
zapożyczenie, cytat, aluzję i plagiat (s. 5-6). Ta typologia nie została jednak w żaden sposób powiązana  z kwestią  auten-
tyczności źródła. 

Zgodnie z założeniami publikacji, w 16 rozdziałach dokonano przeglądu  rozmaitych gatunków źródeł pisanych (nie 
licząc  rozdziału 17, poświęconego źródłom ikonograficznym),  które mogły być cytowane czy przywoływane w tekstach 
średniowiecznych. Jako pierwsza została zaprezentowana Biblia łacińska i jej glosy, dzieło, które bez wątpienia  stanowi 
najważniejsze źródło zapożyczeń, cytatów i aluzji dla całego piśmiennictwa tej epoki. Oprócz komentarza historycznego 
zamieszczono tutaj bibliografię  edycji Biblii łacińskiej, apokryfów  oraz glosy, pokazując  na kilku przykładach, jak zidentyfi-
kować konkretny, cytowany fragment. 

W następnych rozdziałach, według w miarę jednolitego schematu, zostały omówione kolejno: teksty literackie w języ-
ku łacińskim i francuskim,  dzieła greckie, arabskie i hebrajskie, tłumaczone na łacinę od XII w., poezja i modlitwy w języ-
ku łacińskim i starofrancuskim,  przysłowia i sentencje, teksty liturgiczne, teksty z zakresu prawa rzymskiego i kanoniczne-
go, statuty soborowe i synodalne, źródła hagiograficzne,  kazania, exempla, tematy i wątki  wywodzące  się z bajek oraz opo-
wieści ludowych, encyklopedie i bestiariusze, a wreszcie na koniec toposy. Jak widać, mamy tu do czynienia z prawdziwym 
silva rerum, zaś układ treści nie wydaje się gruntownie przemyślany. Co więcej, poziom opracowania poszczególnych części 
jest bardzo nierówny. Do najciekawszych części publikacji zaliczyłabym rozdział poświęcony łacińskim tłumaczeniom dzieł 
greckich, arabskich i hebrajskich, w którym zestawiono bardzo użyteczną  listę autorów, dzieł i ich tłumaczeń (s. 50-72). Za 
wartościowe i przydatne można też uznać informacje  o zaletach i wadach informatorów  dostępnych na CD-ROM-ach 
(rozmaite indeksy i konkordancje), jak również omówienie zawartości niepublikowanych baz danych takich instytucji jak 
np. l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (Paryż) czy Centre de Traitement Electronique des Documents — 
CETEDOC (Louvain-la-Neuve, Belgia). Dużą  wartość informacyjną  posiada też odrębny rozdział, pokazujący  sposób 
korzystania z monumentalnej Patrologia  Latina J.-P. Migne'a. 

Główną  zaletą  omawianej książki  jest niewątpliwie  ogromna bibliografia,  dotycząca  tak bardzo różnych zagadnień 
średniowiecznego źródłoznawstwa. Trzeba przyznać, iż Autorzy starali się wyjść poza publikacje francuskojęzyczne,  zamie-
szczając  stosunkowo liczne tytuły niemieckie i angielskie. Dwukrotnie przywołano publikacje polskie: Słownik  łaciny śred-
niowiecznej w Polsce (s. 29) i Concilia  Poloniae (s. 180), oceniając  je z dużym uznaniem. 

Drugi tom prezentowanej serii, poświęcony dyplomatyce średniowiecznej, posiada strukturę znacznie bardziej klarow-
ną.  Przyjęty w książce  porządek  wykładu jest porządkiem  logicznym: średniowieczny dokument musi najpierw zostać 
odczytany, a więc w rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia pisma i języka. Dla dostarczenia informacji  o faktach 
dokument musi zostać właściwie zrozumiany, a więc w tym samym rozdziale zamieszczono podstawowe informacje  z dzie-
dziny topo- i antroponomastyki, sfragistyki,  metrologii, numizmatyki i chronologii. Wcześniej jeszcze sformułowano  defi-
nicję dyplomatyki jako nauki o formach  dokumentacji czynności prawnych, która z jednej strony akcentuje różnorodność 

1 Publikacja serii rozpoczęta w 1986 r. Dotychczas ukazało się 78 fascykulów  (ostatnio J. David,L'Outil,  Turnhout 1997). 
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tych form,  z drugiej zaś sygnalizuje podstawowe zadania tej nauki: ocenę autentyczności dokumentu, krytykę wiarygodno-
ści informacji,  na koniec udostępnianie dyplomów w formie  edycji innym badaczom. W kolejnych okresach rozwoju intere-
sującej  nas dyscypliny hierarchia każdego z tych zadań była odmienna. Specyfika  dzisiejszego spojrzenia na funkcje  dyplo-
matyki polega m.in. na poszukiwaniu w dokumencie ciągle  nowych informacji  o faktach  innych niż fakty  polityczne i gos-
podarcze sensu stricto. 

Przechodząc  do właściwej analizy źródłoznawczej dokumentu, Autorzy podręcznika omawiają  najpierw jego cechy 
zewnętrzne (materiał, format,  rozplanowanie tekstu, pismo, pieczęć oraz elementy graficzne  takie jak chrysmon i chiro-
graf),  których badanie możliwe jest — rzecz jasna — tylko na zachowanych oryginałach. Spośród cech wewnętrznych 
najszerzej i najciekawiej potraktowany został formularz  dokumentu, zgodnie z założeniem, że dyplom jest rodzajem wypo-
wiedzi, zbudowanej z mobilnych (względnie !) elementów. Prezentując  korzyści płynące  z pogłębionej analizy formuł  doku-
mentowych, podkreślono wagę badań dyplomatyków austriackich, zapoczątkowanych  klasycznymi już pracami Heinricha 
Fichtenaua. Ciekawe są  również uwagi na temat języka, używanego w dokumentach, zwłaszcza kwestia wyboru pomiędzy 
łaciną  a językiem starofrancuskim  lub d'oc. Jak wiadomo, na północy Francji monopol łaciny w tym względzie został zła-
many w końcu XII w., zaś na południu już o cały wiek wcześniej2. 

W czwartej części książki,  dotyczącej  typologii średniowiecznych dokumentów, podkreślono płynność i nieadekwat-
ność istniejących  klasyfikacji.  Zamiast tradycyjnego, nastręczającego  wiele problemów podziału dokumentów na publicz-
ne i prywatne, Autorzy proponują  jako jedyne kryterium klasyfikacji  osobę wystawcy dyplomu i według tegoż kryterium 
omawiają  dokumenty królewskie, następnie dokumenty książęce,  możnowładcze i miejskie (w tej samej grupie!), potem 
zaś dyplomy biskupie i osób prywatnych. Te ostatnie powiązane  zostały z zagadnieniem notariatu publicznego, potraktowa-
nym relatywnie szeroko. Teoretyczne uwagi na temat dyplomatyki różnych wystawców zilustrowane zostały potężną  serią 
przykładów, pokazujących  sposoby analizowania dokumentów monarszych, biskupich itd. (s. 122-221). Każdy przykład 
zawiera reprodukcję zachowanej formy  dyplomu, jego transkrypcję w języku oryginału, komentarz do treści, dalej analizę 
cech zewnętrznych i wewnętrznych, komentarz dyplomatyczny, który plasuje konkretny tekst w historii form  kancelaryj-
nych, wreszcie na koniec — bibliografię  załącznikową.  Wziąwszy  pod uwagę dydaktyczny cel całej książki,  tę część można 
uznać za jedną  z najlepszych. 

Piąty  rozdział prezentowanej publikacji omawia proces powstawania dokumentów, skupiając  się najpierw na instytycji 
powołanej do ich wygotowywania — kancelarii. Definicja  kancelarii, określonej jako grupa osób pracujących  nad spisywa-
niem lub przynajmniej uwierzytelnianiem dokumentów (s. 223), jest bardzo tradycyjna i wąska,  zwłaszcza w porównaniu 
z definicjami  funkcjonującymi  w literaturze polskiej3. Z tego względu stoi ona w sprzeczności dalszymi uwagami na temat 
roli politycznej kanclerza, który w czternastowiecznej Francji był pierwszą  po królu osobą  w państwie. O wiele bardziej 
interesująca  jest prezentacja, jako problemu badawczego, klasztornych ośrodków dokumentotwórczych, funkcjonujących 
w ścisłym powiązaniu  z biblioteką  i skryptorium książkowym.  Opis kolejnych etapów powstawania dokumentu, od polece-
nia wydania do jego archiwizacji, stanowi dla Autorów okazję do poruszenia całej serii pobocznych zagadnień. Zadawane 
pytania są  często bardzo ciekawe, jak chociażby pytanie, w jakich okolicznościach, w różnych okresach, odbywało się 
przekazanie dokumentu odbiorcy (s. 235), związane  z problemem głośnego odczytywania treści dyplomu. 

Temat funkcjonowania  kancelarii obliguje do podjęcia kwestii wykształcenia i poziomu umysłowego jej personelu, co, 
jak wiemy, może służyć ogólniejszej refleksji  nad rolą  kancelarii jako ośrodka intelektualnego. Niestety, zagadnienie to, jak 
również wynikające  z niego możliwości badawcze, w omawianej książce  potraktowano zupełnie marginalnie. 

Zgodnie z przyjętą  logiką  wykładu, dopiero w szóstej części podręcznika znajdujemy opis różnych form,  w których 
może być zachowany dokument i związanych  z tym trudności badawczych. Autorzy poświęcają  szczególnie dużo uwagi tym 
specyficznym  formom  kopii, jakimi są  kartularze i libri traditionum.  Inny problem stanowi korzystanie z siedemnasto-
i osiemnastowiecznych kopii, sporządzonych  przez ówczesnych erudytów. Co ciekawe, właśnie w tej części książki  zamie-
szczono liczne uwagi na temat edycji dokumentów, wychodząc  z założenia, że krytyczne wydanie dyplomu jest w swej 
istocie również rodzajem kopii. Na takim podejściu do sprawy ucierpiał trochę tok prezentacji, ponieważ wydawanie 
dokumentów jest także przedmiotem osobnego — ostatniego — rozdziału podręcznika. 

Siódma część omawianej publikacji, traktująca  o sposobach dotarcia do dokumentu, ma charakter bibliograficzny. 
Informacje  o najważniejszych edycjach źródłowych, komputerowych bazach danych oraz kolekcjach fotografii  i faksymi-
lów, skompletowano głównie z myślą  o czytelniku francuskim.  Podobnie rzecz się ma z krótkim wprowadzeniem do kwe-
rendy w archiwach i bibliotekach. 

Dopiero w przedostatnim rozdziale zajęto się sprawą  oceny autentyczności dokumentu i rozpoznawania fałszerstw. 
I w tym punkcie widać trudności z ustaleniem jasnej i precyzyjnej terminologii. (Rzecz jasna, trudności te rosną  jeszcze, 
gdy próbujemy zreferować  je w języku polskim). Autorzy wprowadzają  np. rozróżnienie między dokumentem autentycz-
nym z punktu widzenia dyplomatyki i z punktu widzenia historii (s. 369). Jak się wydaje, chodzi tu po prostu o elementarne 
rozróżnienie między autentycznością  i wiarygodnością  dyplomu. Opis rozmaitych form  fałszerstw  (falsyfikat,  dokument 
podfałszowany  itd.) wzbogacony został serią  przykładów źródłowych, opatrzonych jasnym i precyzyjnym komentarzem. 

2 Por. ciekawe uwagi na ten temat w: J. Belmon, F. Vielliard, Latin farci  et occitan dans  les actes du  XIe  siècle, „Bibliothèque de l'Ecole des Chartes" 
155,1997 (numer specjalny Pratiques de  l'écrit  documentaire  au XIe  siècle), s. 149-183. 
3 Zob. M. Bielińska, Kancelarie  i dokumenty  XIII  wieku,  Wroclaw-Warszawa 1967, s. 9; K. Mieszkowski, Studia  nad  dokumentami  katedry  krakowskiej 
XIII  wieku,  Wrocław-Warszawa 1974, s. 93. 
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Jak już wspomniano, publikację zamyka rozdział poświęcony zasadom krytycznego wydawania dokumentów, w którym 
postuluje się zwłaszcza szacunek dla wydawanego źródła, tzn. zachowanie oryginalnej ortografii  i interpunkcji oraz rozpla-
nowania tekstu. 

Całościowa ocena najnowszego francuskiego  wykładu dyplomatyki nie jest łatwa. Z jednej strony razi w nim tradycjo-
nalizm metodologiczny i przesadną  ostrożność w prezentowaniu zagadnień, będących  ciągle  przedmiotem dyskusji. Należy 
jednak przyznać, że Autorzy konsekwentnie zrealizowali założenie, iż ma to być podręcznik dla studentów, w dodatku dla 
studentów francuskich,  ograniczając  do niezbędnego minimum zagadnienia teoretyczne (np. definicje  i typologie doku-
mentu czy definicje  kancelarii) oraz dzieje pragmatycznej piśmienności poza francuską  strefą  językową.  Można by wyobra-
zić sobie nieco inny układ treści, ale — generalnie — należy podkreślić bogactwo informacji  bibliograficznej,  bardzo dobrą 
analizę przykładów źródłowych i wygodne dla użytkownika opracowanie graficzne  książki. 

Dwa kolejne tomy serii „L'Atelier du médiéviste", które ukazały się po podręczniku dyplomatyki, dotyczą  języków: 
staroangielskiego i staroniemieckiego. Ponieważ wydaje mi się, że publikacje te są  dla polskiego czytelnika znacznie mniej 
interesujące,  przejdę od razu do omówienia ostatniej, jak do tej pory, książki  w tej serii, poświęconej średniowiecznej 
epigrafice.  Jej lektura nie jest łatwa i prowokuje kilka zastrzeżeń, zarówno natury merytorycznej, jak i formalnej. 

Już na początku  wątpliwości  budzi proponowany przez Autora we wstępie zakres i cel epigrafiki  oraz jej pozycja 
w stosunku do paleografii  i dyplomatyki. Trzeba nadmienić, że R. Favreau próbował już wcześniej dokonać uściśleń meto-
dologicznych tego typu w osobnej publikacji4. W obu przypadkach odrzuca on najbardziej rozpowszechnioną  definicję 
epigrafiki  jako nauki zajmującej  się historią  pisma wykonanego w materiale trwałym5, ponieważ w jego przekonaniu mate-
riał pisarski nie może stanowić kryterium przesądzającego  o zakresie całej nauki. W zamian proponuje on definicję  „fun-
kcjonalną":  otóż przedmiot badań epigrafiki  stanowią  inskrypcje, których celem jest przekazanie pewnych informacji 
możliwie jak najszerszemu gronu odbiorców przez możliwie najdłuższy czas. Co więcej, właściwym przedmiotem badań tej 
dyscypliny jest zawartość owych informacji  (s. 5). W rezultacie, potraktowanie problemów formalnych  (a więc w praktyce 
również historii pisma epigraficznego)  jako drugorzędnych i zakwestionowanie roli materiału pisarskiego, pociąga  za sobą 
stwierdzenia tak kontrowersyjne jak to, iż główną  przyczyną  stosowania majuskuły w inskrypcjach była łatwość odczytywa-
nia jej choćby z bardzo daleka (s. 16). Wątpliwości  budzi także przedstawienie relacji między epigrafiką  i dyplomatyką 
średniowieczną.  Z jednej strony francuski  badacz mocno podkreśla, że zadaniem inskrypcji nie jest tworzenie nowego 
stanu prawnego, tak jak czynią  to dokumenty (s. 5). Jednak niedługo potem, dokonując  typologii tekstów epigraficznych, 
bez wahania mówi o tzw. chartae lapidariae,  czyli o dokumentach sensu stricto,  wyrytych w kamieniu (s. 31). 

Prezentowany podręcznik epigrafiki  składa się z dwóch części, z których pierwsza dotyczy krytyki zewnętrznej średnio-
wiecznych inskrypcji, poczynając  od ich typologii (inskrypcje informujące  o przywilejach i egzempcjach, komemoratywne, 
epitafia),  nie do końca zresztą  jasnej i konsekwentnej. 

Przypisując  inskrypcji funkcję  narzędzia komunikacji zbiorowej, Autor omawia kolejno czynnniki przez tę funkcję 
stymulowane: materiał i techniki wykonania napisu, miejsce umieszczenia go, pismo, język i styl. W rozdziale poświęconym 
„paleografii  inskrypcji" (s. 57), czyli po prostu historii pisma epigraficznego,  znajdujemy całą  serię interesujących  postula-
tów metodologicznych, takich jak konieczność analizy jednorodnych zespołów inskrypcji, nie zaś pojedynczych tekstów, czy 
też postulat porównawczego badania pisma epigraficznego  i książkowego  w tym samym okresie. 

Zagadnienia języka i stylistyki inskrypcji zajmują  w rozważanich R. Favreau stosunkowo dużo miejsca (czwarty, szósty, 
i częściowo siódmy rozdział pracy). Najogólniej rzecz biorąc,  można mówić o ewolucji języka tekstów epigraficznych  od 
łaciny klasycznej do łaciny zbarbaryzowanej, z nawrotami do poprawności w okresach kolejnych renesansów i wreszcie do 
wejścia języków narodowych. W Europie Zachodniej odejście od łaciny w inskrypcjach dokonało się stopniowo w XIII w., 
niekiedy w sposób bardzo ciekawy. Np. w Anglii, rządzonej  przez potomków Wilhelma Zdobywcy, pierwsze inskrypcje 
niełacińskie ryte były w języku francuskim.  Pewien niedosyt budzi omówienie stylistyki inskrypcji, bardzo często wierszowa-
nych, pełnych loci communes i cytatów z literatury religijnej. Autor sugeruje istnienie licznych formularzy,  podobnie jak 
w przypadku dokumentów, ułatwiających  ułożenie tekstu, nie podając  jednak żadnych wskazówek pozwalających  na dotar-
cie do tego typu wzorników. 

Krytyczny rozbiór źródeł epigraficznych  nasuwa liczne skojarzenia z analizą  dokumentów. Podobnie jak średniowiecz-
ny dokument, inskrypcja zbudowana jest z licznych formuł,  tak jak w dyplomatyce zdarzają  się teksty sfałszowane  i podfał-
szowane, wreszcie — podobne reguły obowiązują  przy krytycznym wydawaniu obydwu typów źródeł. Autor omawia wszyst-
kie te sprawy w odrębnym rozdziale swojej książki,  mocno akcentując  korzyści, jakie wynikają  dla epigrafiki  — nauki 
stosunkowo młodej — z wzorowania się na daleko bardziej zaawansowanej metodzie krytyki dyplomatycznej. 

W opinii R. Favreau inskrypcje stanowią  bardzo ważne, choć ciągle  jeszcze niedoceniane, źródło zarówno do histo-
rii kultury i mentalności, jak i do historii społecznej. Druga część jego pracy, dotycząca  pozycji epigrafiki  jako nauki 
pomocniczej historii, służy udowodnieniu tej tezy. I rzeczywiście, teksty epigraficzne,  pełne cytatów z Biblii i tekstów 
liturgicznych, jak również odniesień i aluzji do literatury antycznej, stanowią  świetne źródło do badania mód i trendów 
literackich oraz sposobów upowszechniania ich na szerszą  skalę. Francuski badacz podkreśla także wagę tego typu źró-

4 R. Favreau, Les inscriptions médiévales,  Turnhout 1979 [„Typologie des sources du Moyen Age occidental", t. 35]. 
5 W literaturze polskiej taką  definicję  przyjęła B. Trelińska, Gotyckie  pismo epigraficzne  w Polsce, Lublin 1991, s. 5. 
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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. 


