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can Historiography  (s. 709- 727); Alan Knight, Latin America 
(s. 728-758); cz. 5: William Dray, Philosophy and  Historiography 
(s. 763-782); Jordan Goodman, History  and  Anthropology  (s. 783-
-804); Guy Halsall, Archaeology  and  Historiography  (s. 805-
-827); Nigel Llewellyn, The  History  of  Western  Art History 
(s. 828-848); Peter Munz, The  Historical  Narrative  (s. 851-872); 
George Huppert, The  „Annales"  Experiment  (s. 873-888); 
S. H. Rigby, Marxist  Historiography  (s. 889-928); Olwen Hufton, 
Women,  Gender  and  the "Fin  de  Siècle"  (s. 929-940); R. I. Moo-
re, World  History  (s. 941-959); Michael Moss, Archives, the Hi-
storian an the Future  (s. 960-973). 

Każdą  część poprzedza wstęp będący  indywidualnym wpro-
wadzeniem autora w rozumienie i charakter epoki. Niektóre 
z nich (np. M. Bentley, Approaches to Modernity:  Western  Hi-
storiography  since the Enlightenment,  s. 395-506) są  obszernymi 
rozprawami o dziejach historiografii  i myśli historycznej dane-
go okresu. Na końcu wszystkich artykułów znajdują  się bogate 
referencje  bibliograficzne. 

P. D. 

Gabrielle M. S p i e g e l , The  Past  as Text.  The  Theory 
and Practice  of  Medieval  Historiography,  The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore-London 1997, 
ss. XXII, 297. 

Już tytuł pracy sugeruje jej postmodernistyczny kontekst 
i rzeczywiście G. M. Spiegel, profesor  Johns Hopkins Universi-
ty, autorka znanych prac o historiografii  średniowiecznej Fran-
cji (The  Chronicle  Tradition  of  Saint  Denis. A Survey  i Roman-
cing the Past: The  Rise of  Vernacular  Prose Historiography  in 
Thirteenth-Century  France)  stara się ukazać i zinterpretować 
średniowieczne pisarstwo historyczne w perspektywie modne-
go ostatnio postmodernizmu. Praca składa się z 11 tematycznie 
różnych artykułów, z których tylko dwa są  nowe, pozostałe były 
już publikowane w latach 1971-1995. Układają  się one w dwie 
grupy: w pierwszej autorka stara się stworzyć teoretyczną  pod-
stawę dla studiów nad średniowieczną  historiografią,  a nawet 
historiografią  w ogóle, w drugiej zaprezentowana teoria ma swoje 
odniesienia w praktyce badań nad konkretnymi problemami 
z tej dziedziny. 

Część pierwszą,  a zatem i cały tom, otwiera publikowane 
wcześniej obszerne studium History,  Historicism,  and  the Social 
Logic of  the Text  (s.3-28). Kluczowe dla zrozumienia poglądów 
autorki jest termin i pojęcie social logic of  the text,  które mają 
opisywać i wyjaśniać istotę historiograficznego  dyskursu. Śre-
dniowieczne teksty mają  podwójną  naturę, bowiem z jednej 
strony są  wynikiem struktury i sposobu językowego przedsta-
wienia, z drugiej są  głęboko osadzone w realiach społecznych 
i w sposób obiektywny (chociaż przy pomocy języka) opisują  tę 
rzeczywistość. Tutaj autorka mocno podkreśla znaczenie spo-
łecznego otoczenia tekstu, który jest jego wytworem, ale też 
który aktywnie w nim działa. Historycy muszą  tę „logikę tek-
stu" rozpoznać i rzecz jasna stosować różne narzędzia badania. 
Ta ostatnia myśl została rozwinięta w innym artykule Towards 
a Theory  of  the Middle  Ground  (s. 44-56), w którym autorka 
świadoma tradycyjnych odmienności metod i celów badań lite-
rackich i historycznych, stara się zaproponować middle  ground, 
czyli obszar wzajemnego porozumienia tych dwóch specjalno-
ści, gdzie tekst będzie traktowany jako obiektywnie dany system 

znaków i tekst będący  produktem społecznych i historycznych 
okoliczności. Badaniom literackim wyznaczyła zadanie odczy-
tania, dekonstrukcji tekstu, natomiast od historyków oczekuje 
zdefiniowania  historycznego kontekstu, czyli zbudowania nar-
racji tworzącej  znaczenie i interpretację przeszłości. W nowym 
artykule Orations of  the Dead  /  Silences  of  the Living: The  Socio-
logy of  the Linguistic Turn  (s. 29-43) autorka, zwierzając  się 
z poszukiwań własnej drogi poznania średniowiecznego pi-
śmiennictwa omawia znaczenie dla badań historycznych tzw. 
linguistic  turn. Pozwolił on zrozumieć rolę języka jako świadka 
dziejów i narzędzie dyskursu, za pośrednictwem którego pozna-
jemy przeszłość. Także ostatnie studium z tej części to nowa 
praca poświęcona badaniom mediewistycznym prowadzonym 
w Ameryce Północnej w okresie ponad dwóch stuleci — In  the 
Mirror's  Eye: The  Writing  of  Medieval  History  in Norh  America 
(s.57-80). Autorka obserwuje te badania pod kątem  nowych 
propozycji tematycznych i interpretacyjnych, próbując  w nich jed-
nocześnie poszukać odpowiedzi na pytanie o możliwości pozna-
nia historycznego. 

Część drugą  tomu otwierają  prace, które znamionują  wcze-
śniejszy okres naukowych zainteresowań autorki, gdy do pod-
stawowych kategorii badawczych należały pojęcia prawdy i fik-
cji jako narzędzia prezentacji dziejów u dawnych historyków. 
Odkrywaniu tych historiograficznych  konstrukcji zostały po-
święcone głównie trzy studia, które podobnie jak pozostałe do-
tyczą  zabytków dziejopisarstwa francuskiego:  Political  Utility  in 
Medieval  Historiography.  A Sketch  (s. 83-98); The  „Reditus  Reg-
ni ad  Stirpem  Karoli  Magni".  A New  Look  (s. 111-137) i The 
Cult  of  Saint  Denis and  Capetian  Kingship  (s. 138-162). Autorka 
dowodzi w nich politycznej i ideologicznej funkcji  historiografii, 
która służyła nie do rzeczywistego opisywania dziejów lecz do 
legitymizacji władzy ale — co trzeba mocno zaznaczyć — doko-
nywanej w aktualnym kontekście historycznym. Kolejne prace 
są  świadectwem odchodzenia od tradycyjnego, krytycznego spo-
jrzenia na średniowieczną  historiografię  i zwrócenia uwagi na 
sposoby realizacji celów stawianych przez jej autorów. W kon-
sekwencji badania zostały skoncentrowane na rozpoznawaniu 
średniowiecznych historii zarówno jako literatury jak i opisu 
faktów.  W artykule Genealogy:  Form  and  Function  in Medieval 
Historiography  (s. 99-110) autorka zajmuje się jedną  z form 
średniowiecznej historiografii  — genealogiami, starając  się na 
przykładzie zabytków z XIII-wiecznej Francji wyjaśnić ich lite-
racką  strukturę i miejsce w historiograficznej  narracji. W podo-
bnej perspektywie badawczej zostały ustawione kolejne studia. 
W History  as Enlightenment:  Suger  and  the „Mos  Anagogicus" 
(s. 163-177) autorka bada historyczne prace opata Sugera z Saint-
-Denis, próbując  przedostać się do prawdziwego wnętrza histo-
riograficznej  narracji przez ich powierzchniowy realizm. Z ko-
lei w Social  Change  and  Literary  Language: The  Textualization  of 
the Past in Thirteenth-Century  Old  French  Historiography 
(s. 178-194) otrzymaliśmy przykład analizy socjolingwistycznej 
mającej  na celu prześledzenie występujących  w tekstach histo-
rycznych zmian językowych, które powstały w wyniku transfor-
macji społecznej. W ten sposób autorka tłumaczy zaadoptowa-
nie prozy jako języka opisu historycznego, dokumentującego 
przemiany wewnątrz  francuskiej  arystokracji. W ostatnim arty-
kule Medieval  Canon Formation  and  the Rise of  Royal Historio-
graphy in Old  French  Prose (s. 195-212) autorka podejmuje prob-
lem kształtowania się kanonu historycznego w średniowiecz-
nej Francji, który rozumie nie jako listę dzieł akceptowanych 
z uwagi na autorstwo i wartości, lecz jako żywotną  strukturę 
pojęć i obszar odniesień do przeszłości. Nie zgadza się aby pro-
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ces formowania  się tego kanonu wiązać  tylko z powstaniem 
Grandes  Chroniques,  zwraca uwagę na udział w nim dwóch in-
nych zabytków z XIII w.: Chronique des  Rois de  France  Anoni-
ma z Béthune i innej, anonimowej Chronique des  Rois de  Fran-
c e zachowanej w dwóch rękopisach. Z Wielkimi  Kronikami 
Francji  łączy  je wspólnota językowa, zawartość treściowa i spo-
sób prezentacji dziejów (gesta). 

P. D. 

Issues  and Resources for  the Study  of  Medieval  Central 
and Eastern  Europe. Reports and Articles,  edited by 
Janos M. Bak, Péter B a n y ó, Department of  Me-
dieval Studies, Central European University and 
the Committee on Centers and Regional Associa-
tions of  the Medieval Academy of  America, Buda-
pest-Cambridge, MA, 2001, ss. IV, 147. 

Zbiór „Kwestie sporne i źródła do studiów nad średnio-
wieczną  Europą  Środkową"  jest efektem  pracy 37 mediewistów 
z Europy Środkowo-Wschodniej oraz byłego ZSRR, uczest-
niczących  w Letnim Uniwersytecie zorganizowanym w dniach 
17 VII-10 VIII 2000 r. przez Departament Studiów Średnio-
wiecznych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapesz-
cie. Książka  dzieli się na trzy części. Pierwsza z nich (s. 1-56) 
zawiera raporty końcowe kierownictwa kursu oraz 20 uczestni-
ków. Raporty te pisane są  w ojczystym języku kursanta i adre-
sowane do badaczy z ich krajów. Mamy tu zatem teksty po ro-
syjsku, litewsku, polsku, macedońsku, bułgarsku, białorusku, 
rumuńsku, a nawet po gruzińsku. Zgodnie z założeniem auto-
rzy mieli przedstawić bogactwo zasobów archiwalnych i biblio-
tecznych Węgier (archiwa i biblioteki Budapesztu i Transdanu-
bii), Czech (Praga, Brno), Polski (Kraków — szkoda, że nie 
wspomniano o warszawskim AGADzie) i Austrii (Krems, Wie-
deń) do zgłębiania określonej problematyki. Zabrakło jednego 
wzorca pisania raportu, stąd  różnią  się one między sobą,  odda-
jąc  indywidualne spojrzenie ich autorów. W sumie dają  one 
pewne pojęcie o możliwościach prowadzenia badań mediewi-
stycznych w naszym regionie. 

Druga część (s. 59-107) zawiera artykuły sześciu autorów 
opartych na ich referatach,  wygłoszonych w trakcie kursu. Są 
one stosunkowo odległe od problematyki zasygnalizowanej 
w tytule. Armen M. Ayvazyan opisał The  Secret  Meeting  of  Ar-
menians on Lim Island  in 1722 (Concerning  the Possible Involve-
ment of  Western  Armenians in an All-Armenian  Liberation Mo-
vement, s. 59-68). Spotkanie to dotyczyło wsparcia Rosji w jej 
walce z Portą,  a odbyło się na wyspie jeziora Van (dzisiejsza 
wschodnia Turcja). Informuje  o nim kolofon,  który zachował 
się w ormiańskiej Ewangelii z XVI w., który Autor publikuje 
w wersji oryginalnej z angielskim przekładem. Do artykułu do-
łączona  jest obszerna bibliografia  podzielona na prace po or-
miańsku (tytuły podawane po angielsku) oraz w językach za-
chodnich i rosyjskim. 

Melina Grizo poświęciła uwagę Macedonian  Sclavinias 
(Literature  Review, s. 69-82), analizując  rozwój społeczny Sło-
wian zamieszkujących  tereny Macedonii oraz ich stosunki z Bi-
zancjum i Bułgarią.  Zastrzeżenia budzą  przypisy, nieraz stoso-
wane są  w nich nierozwiązane  skróty, niepotrzebnie też Auto-
rka przywołując  po raz kolejny prace pisane w językach połu-
dniowo-słowiańskich za każdym razem podaje pełen tytuł i do-

konuje jego transliteracji na alfabet  łaciński. Natomiast przy 
cytowaniu pracy chorwackiej 'z' i 's' transliterowane są  zgodnie 
z zasadami angielskimi jako 'zh', 'sh', co w cytowaniach w języ-
ku oryginału jest niedopuszczalne. Przy powoływaniu się na 
źródła z kolei Autorka ogranicza się do podania wydawnictwa 
źródłowego i odpowiedniej strony, pomijając  ewentualnego au-
tora i tytuł źródła. 

Irina Hanetskaya opracowała Resources for  archaeology  of 
medieval  town and  castle in Belarus  (s. 83-87), zamieszczając 
w przypisach obszerną  bibliografię. 

Oleg F. Koudriavtsev zanalizował L'identification  des  Rus-
ses par les européens de  la seconde  moitié du  15e à la première 
moitié du  16e siècles (s. 89-94) powołując  się na opisy Miecho-
wity, cesarskiego ambasadora w Moskwie Francesco da Collo, 
włoskiego humanisty Raffaele  Maffei  zwanego Volaterranus oraz 
Alberta de Campen. Część humanistów identyfikowało  miesz-
kańców państwa moskiewskiego z Rusinami zamieszkującymi 
tereny Polski i Litwy, część (pod wpływem autorów polskich od 
Długosza począwszy)  odróżniało ich. 

Maureen Mazzaoui zajęła się The  Italian  Cloth  Trade  in 
Eastern  Europe and  the Levant 1300-1600 (s. 95-100), nato-
miast Rita Regina Trimoniené przedstawiła St.  John  Capistran 
and  Observant Franciscans  in the Grand  Duchy of  Lithuania 
(s. 101-107). 

Trzecia część książki,  opracowana przez Janosa M. Baka 
i Bé^ Zsolta Szakacsa (s. 111-139) zawiera bibliografię  węgier-
skich źródeł do dziejów średniowiecza. Tytuły pogrupowane są 
w sześciu klasach dzielących  się na podklasy. Są  to: źródła ar-
chiwalne (opisy archiwów, inwentarze archiwalne i publikacje 
źródeł, dodatkowo wymienia się najważniejsze archiwa ze śred-
niowiecznym zasobem); główne publikacje praw i dokumentów 
(uwzględnione są  też wydawnictwa słowackie i chorwackie, lecz 
zabrakło wzmianki o ostatnim kodeksie dyplomatycznym Stani-
sława A. Sroki, który wydał co prawda polonika, ale przechowy-
wane w archiwach krajów Korony św. Stefana);  manuskrypty 
(katalogi i studia, prace z dziedziny liturgiki i eklezjologii, Bib-
liotheca Corviniana, inkunabuły oraz studia); główne edycje 
źródeł narracyjnych (przewodniki, źródła z XI-XIV w. oraz 
późnośredniowieczne i wczesnonowożytne); źródła obrazowe 
(topografia,  monografie  i katalogi wystaw oraz poszczególne 
dziedziny historii sztuki) oraz źródła w wersji elektronicznej. 
Szczególnie ta ostatnia klasa godna jest uwagi z powodu coraz 
szerszego dostępu książek,  w tym wydawnictw źródłowych w In-
ternecie. Dokonane przez Autorów zestawienie zbliża się nie-
kiedy do bibliografii  adnotowanej — niektóre opisy opatrzone 
są  komentarzami (o wartości źródłowej wydania czy o zasobie 
archiwum). 

Książkę  zamyka zestawienie uczestników kursów oraz me-
diewistów z CEU wraz z adresami (s. 141-147). 

Wydaje się, że omawiana praca, reprezentująca  nierówny 
poziom edytorski (zwłaszcza niektóre artykuły domagały się ko-
rekty) będzie cenną  pozycją  w biblioteczce badacza środkowo-
europejskiego średniowiecza. 

R. G. 

Trade,  Travel,  and Exploration  in the Middle  Ages. An 
Encyclopedia.  Editors: John Block F r i e d m a n , 
Kristen M o s s l e r F i g g . Associate Editor: Scott 
D. W e s t r e m. Collaborating Editor: Gregory G. G u -


