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IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła 
Historyczne (Kazimierz Dolny, 14-15 XII 2000) 

W dniach 14 i 15 XII 2000 r. w Kazimierzu Dolnym, w ośrod-
ku „Arkadia" miało miejsce już IX Sympozjum nauk dających 
poznawać źródła historyczne, tym razem poświęcone formule, 
archetypowi i konwencji w źródle historycznym. Organizatora-
mi były: Komisja Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa Ko-
mitetu Nauk Historycznych PAN, Zakład Nauk Pomocniczych 
Historii i Bibliotekoznawstwa oraz Zakład Archiwistyki Instytu-
tu Historii UMCS. Udział wzięli referenci  i uczestnicy z dzie-
sięciu uniwersytetów polskich, a także z kilku innych wyższych 
uczelni, instytucji naukowych i archiwów. Łącznie  w obradach 
wzięło udział prawie 70 osób. 

Pierwszego dnia obrad, referaty,  koncentrujące  się na za-
gadnieniach źródeł historiograficznych,  wygłosili: dr Dariusz Si-
korski, Archetyp i nieświadomość  zbiorowa w poglądach  C. G. Junga 
i ich znaczenie dla  źródłoznawstwa,  dr Edward Skibiński, Mit  i mo-
tyw. Problem analizy źródeł  narracyjnych, prof.  Jarosław Wenta, 
Kronika  w klasztorze.  Typ  tekstu  dziejopisarskiego?,  (po przer-
wie) dr Piotr Dymmel, Historia  jako tekst.  Późnośredniowieczny 
mit początku  Polski  — ciągłość  i zmiana, dr Stanisław Rosik, Prin-
ceps demonorum  i jego słowiańskie  siedziby  w kronikach  niemiec-
kich XI-XII  w. Rola archetypu w kształtowaniu  obrazu pogańskiej 
religii  w średniowiecznej  historiografii,  mgr Anna Zalewska, Epi-
stemologiczne  i nie-epistemologiczne  aspekty  źródła  historycznego 
we współczesnej refleksji  metodologicznej,  mgr Wojciech Dreli-
charz, Problem tzw. zaginionych Annales Polonorum w świetle kry-
tyki  roczników  małopolskich. 

W części popołudniowej referaty  wygłosili: prof.  Sławomir 
Wyszomirski, Problem stylu w tekście  dziejopisarskim.  Przykład 
kroniki  Piotra z Duisburga, prof.  Andrzej Wałkówski, Dziedzi-
czenie zwyczajów pisarskich  w zakonach na przykładzie  śląskiej 
gałęzi  filiacyjnej  cystersów z Pforty,  mgr Łukasz Skupny, Schemat 
wyjaśniania zwycięstw i klęsk  militarnych  za pomocą przyczyn nad-
przyrodzonych  w polskim  kronikarstwie  średniowiecznym,  (po 
przerwie) dr Sobiesław Szybkowski, Najstarsze  księgi  ziemskie 
i grodzkie  Kujaw  inowrocławskich  (XIV-XV  wiek),  dr Przemy-
sław Wiszewski, Motyw  klasztoru  w dziejopisarstwie  śląskim  XIV-
-XVIII  w., mgr Lucyna Harc, XVII-  i XVIII-wieczne  biogramy 
śląskich  humanistów. Konwencja  czy stereotyp? 

Na dyskusję pozostawiono czas po każdej z dwóch części. 
Przed południem ogniskowała się ona m.in. wokół nie zadawa-
lającego  stanu refleksji  metodologicznej nad źródłem historycz-
nym a także obserwowanego zastoju w dziedzinie teorii źródła 
(E. Skibiński, J. Szymański). Zwrócono także uwagę na niebez-
pieczeństwa wynikające  z bezkrytycznego odnoszenia kategorii 

literackich do źródeł średniowiecznych czy też z nie rozróżnia-
nia pojęć „program ideowy" i „treści ideowe" źródeł (W. Dreli-
charz, E. Skibiński). W dyskusji popołudniowej szczególne za-
interesowanie wzbudził problem krytyki roczników małopolskich 
oraz problemy metod pracy nad annalistyką  oraz krytyką  tek-
stów (A. Wałkówski, W. Drelicharz, P. Dymmel). W dyskusji 
znalazła odzwierciedlenia także rola i znaczenie zapożyczeń i sche-
matów biblijnych w źródłach (W. Polak, S. Rosik, E. Skibiński). 

Program przedpołudniowy drugiego dnia sympozjum ob-
racał się wokół problematyki źródeł dokumentacyjnych. Rozpo-
czął  prof.  Krzysztof  Skupieński referatem  pt. Formuły  polskich 
dokumentów  średniowiecznych  jako przedmiot  badań,  następnie 
wystąpili:  prof.  Marek Cetwiński, Formularz  dokumentów,  a opis 
rzeczywistości  w „Księdze  Henrykowskiej",  dr Waldemar Chorą-
życzewski, Formuły  narracyjne polskich  dokumentów  królewskich 
XIV-XVIII  wieku,  dr Henryk Palkij, Formuły  i szablony w doku-
mentach kancelarii  z okresu  Augusta II,  mgr Agnieszka Gut, Zna-
czenie formuły  pertynencyjnej w dokumentach  książąt  zachodnio-
pomorskich  zXII-XIII  wieku,  dr Marceli Antoniewicz, Między  kon-
wencją a wnioskiem. Przykład  katalogów  biskupów wileńskich, 
dr Janusz Łosowski, Formularz  i żart.  Wpisy  ludyczne  w kancela-
rii grodzkiej  lubelskiej  w XVII  w., dr Dariusz Wybranowski, 
Przydatność  źródeł  zachodniopomorskich  z XII-XIII  wieku w ba-
daniach  nad  historią wojskowości. 

W części popołudniowej wystąpili:  dr Renata Gałaj z refe-
ratem Przydatność  akt  sejmikowych do  badań  w zakresie  historii 
wojskowości,  mgr Renata Ślusarska, Problem powtarzalności  i ma-
sowości informacji  w aktach  rosyjskich  instytucji skarbowych  na 
podstawie  zespołu akt  Lubelskiej  Izby  Skarbowej  (1867)  1869-
-1915 oraz zespołów akt  podległych  jej organów i mgr Artur Gó-
rak, Formularz  korespondencji  Rządu  Gubernialnego  Lubelskie-
go (1867-1918). 

Po części przedpołudniowej w dyskusji przewijały się wąt-
ki dotyczące  wszystkich referatów;  m.in. poruszano problemy 
związane  z pojęciem skryptorium, funkcjami  notarialnymi kan-
celarii, dyplomatyką  nowożytną,  elementami powtarzalnymi i fik-
cją  w dokumentach; szczególne kontrowersje wzbudziło zagad-
nienie genezy i funkcji  wpisów ludycznych w księgach wpisów 
(J. Szymański, A. Wałkówski, H. Palkij, K. Skupieński, S. K. Ku-
czyński, J. Łosowski). W odniesieniu do ostatnich referatów  zwra-
cano uwagę na problem redakcji akt sejmikowych, masowość 
i powtarzalność akt XIX-wiecznych, potrzebę badań nad kan-
celarią  XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem klasyfika-
cji jej wytworów i ich formalizacji  (K. Skupieński, J. Łosowski, 
A. Rogalski). 

Podsumowania i zamknięcia obrad Sympozjum dokonał 
prof.  J. Szymański. W swoim wystąpieniu  zauważył m.in., że 
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„nauki pomocnicze historii obecnie są  w stanie dawać coraz 
więcej odpowiedzi z zakresu historii kultury, ale czy to służy rozpo-
znaniu źródła, jego funkcji,  jakości?". Po czym przychylił się do 
pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. 

Artur  Górak 
Lublin 

Oral  History  of  the Middle  Ages. The  Spoken Word 
in Context.  An International  Workshop  (Budapeszt, 
26-28 II 2001) 

Wydział Mediewistyczny Uniwersytetu Środkowoeuropej-
skiego w Budapeszcie staje się coraz bardziej liczącym  się ośrod-
kiem badań nad europejskim średniowieczem. Dowodem tego 
stała się konferencja  zatytułowana: „Historia mówiona w wie-
kach średnich. Słowo mówione w kontekście", która odbyła się 
w dniach 26-28 II 2001 r. i zgromadziła badaczy z Wielkiej Bry-
tanii, USA, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Węgier, Polski i Litwy. 

Po wprowadzeniu dokonanym przez organizatora „warsz-
tatów", prof.  Gerharda Jaritza (CEU, Gesellschaft  zur Erfor-
schung der materiellen Kultur des Mittelalters, Krems), w któ-
rym zarysował znaczenie kultury mówionej w średniowieczu, roz-
poczęły się obrady. Wystąpienia  pogrupowano tematycznie. Pier-
wszy dział stanowiły „Methodology and Approaches". 

Michael Richter (Uniwersytet w Konstancji) w referacie  Be-
yond  Grundmann  and  Goody  odniósł się do artykułów opubli-
kowanych na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX w., których 
autorzy, nie będący  zresztą  historykami, podnosili wartość kul-
tury literackiej w historii. Kultura mówiona została uznana za 
niższy rodzaj kultury, nie wart uwagi. Tezy te zostały bezkry-
tycznie przyjęte przez historyków. Tymczasem rzeczywistość 
średniowiecza była inna, dominowała w niej kultura oralna. Re-
ferent  podniósł konieczność badań nad przeplataniem się obu 
rodzajów kultur (np. głośne czytanie dzieł literackich osobom 
nie umiejącym  czytać czy odtwarzanie nauczonego tekstu z pa-
mięci). 

Tom Pettitt (Uniwersytet Południowej Danii, Odense) w wy-
stąpieniu  Textual  to oral: the impact of  transmission on narrative 
word-art  zajął  się ustnym przekazem drukowanych tekstów. Po 
analizie przykładów średniowiecznych i nowożytnych (w tym 
dwóch tradycji Szekspirowskiego Hamleta oraz Doktora  Faustu-
sa Christophera Marlowe'a) doszedł on do wniosku, że w prze-
kazie ustnym zachowuje się wątki  niezbędne dla narracji, doda-
je obiegowe wątki  i motywy, przemieszcza się oryginalne partie 
tekstu z konwencjonalnymi wątkami  („kontaminacja zewnętrz-
na") oraz powtarza wyrazy („kontaminacja wewnętrzna"). 

Kolejne referaty  określono jako „Speakers and Audience 
in the Text". 

Elöd Nemerkényi (CEU, Budapeszt) zwrócił uwagę na 
Fictive  Audience:  The  Second  Person Singular  in the Deliberatio 
of  Bishop Gerard  of  CsanZd.  Zanalizował on środki kontaktu 
z odbiorcą,  użyte przez Gerarda w jego Deliberatio  supra hym-
num trium puerorum ad  Isingrimum  liberalem.  Bardzo często 
używa się drugiej osoby liczby pojedynczej, co zbliża traktat do 
kazania. Tradycja ta była żywa w łacinie klasycznej i postkla-
sycznej, co wskazuje na wykształcenie pierwszego biskupa csa-
nadzkiego. 

Nieobecny na sesji Michael Goodich (Uniwersytet w Haj-
fie)  nadesłał referat,  rozdany uczestnikom, zatytułowany The 

Use  of  Direct Quotation from  Canonization  Hearing  to Hagiogra-
phical Vita  et Miracula,  w którym przedstawił użycie mowy nie-
zależnej w dziełach hagiograficznych.  Szczególną  uwagę poświę-
cił analizie trzech żywotów z połowy XIII w.: Żywota św. Filipa, 
biskupa Bourges, Żywota św. Ryszarda z Chichesteru i św. Ed-
munda, arcybiskupa Canterbury. Wypowiedzi świadków życia 
świętego, którzy przekazywali jego słowa, jak również relacje 
świadków jego pośmiertnych cudów, zaczerpnięte z urzędowych 
„protokołów cudów" dowodziły świątobliwości  osoby kanonizo-
wanej. 

Gabor Klaniczay (CEU, Budapeszt) w wystąpieniu  Spea-
king  about Miracles  zajął  się śladami wypowiedzi ustnych w Ży-
wocie św. Elżbiety turyńskiej i Żywocie św. Małgorzaty węgier-
skiej. Oba opierały się na „protokołach cudów", stojących  na 
pograniczu hagiografii  i źródeł do historii prawa. Przytoczone 
w nich w formie  mowy zależnej wypowiedzi świadków cudów, 
zaczerpnięte z protokołów pokazują,  jak formułowali  oni swe 
wypowiedzi o zaświatach oraz z jakimi problemami zwracali się 
do sacrum. 

Jerzy Strzelczyk (UAM, Poznań) omówił Traces  of  Oral 
Tradition  in Medieval  Poland.  Podkreślił on dużą  rolę tradycji 
ustnej w polskiej historiografii  (zwłaszcza w Kronice  Wincente-
go Kadłubka oraz Kronice  wielkopolskiej)  i w hagiografii.  W XV w. 
zapisywano m.in. religijną  poezję ustną.  Jan Długosz wyżej ce-
nił źródła pisane, zaś do tradycji ustnej podchodził z niechęcią. 

Dalsze referaty  łączy  tematyka „Looking for  Traces of  Ora-
lity". 

Ludolf  Kuchenbuch (Fernuniversität Hagen) przedstawił 
Oral Traces  in Senioral  Documents of  the Early  Middle  Ages. 
Dokumenty zapisują  akcję prawną,  która dokonywała się ust-
nie. Jej śladem są  wahania co do zapisu nazw miejscowych i imion, 
terminów przejętych z lokalnych języków, użycie w jednym do-
kumencie różnych wyrażeń na określenie tej samej czynności 
prawnej. Konieczne jest wypracowanie metody analizy elemen-
tów oralnych w dokumentach, która możliwa jest tylko po grun-
townej krytyce wewnętrznej danego źródła, uwzględniającej  cho-
ciażby formularz  dokumentowy. 

Sylvia Schein (Uniwersytet w Hajfie)  zajęła się problemem 
Preaching the Crusades  and  Orality.  Ustne kazania znanych ka-
znodziei, jak Piotr Eremita, Bernard z Clairvaux, Fulko z Neu-
illy czy Oliver z Paderbornu nie zostały zapisane w kronikach. 
Zachowały się zbiory mów, ale powstaje pytanie, jak ich zapis 
ma się do rzeczywiście wygłoszonej mowy. Różne przekazy mo-
wy klermonckiej papieża Urbana II 27 XI 1095 r. czy Bernar-
da z Clairvaux z 1146 r. pozwalają  hipotetycznie zrekonstruować 
kazania wygłaszane dla krzyżowców. Ich źródłem były znane 
illiteratom przypowieści z Pisma św., hymny, modlitwy i proroc-
twa. 

Katalin Szende (CEU, Budapeszt) zanalizowała Testaments 
and  Testimonies:  Orality  and  Literacy in Composing  Last Wills  in 
Late Medieval  Hungary.  Umierający  najczęściej wyrażał swoją 
wolę ustnie. Była ona przekazywana przez świadków, bądź  spisy-
wana przy jego łożu. Powstaje problem pamięci świadków (ich 
zeznania różnią  się między sobą)  oraz przekształcenia ustnej 
woli konającego  w poprawny pod względem prawnym testament 
oraz wpływu jego otoczenia (położenia społecznego) na jej 
kształt. W analizowanych przykładach, pochodzących  z końca 
XV w. z Bratysławy, dużo wpisów zachowuje formy  osobowe. 

Dalsi referenci  zajęli się zagadnieniem: „Oral and Textual, 
Textual and Oral". 

Patrick Geary (Uniwersytet Kalifornijski  w Los Angeles) 
omówił Vocality  between Orality  and  Textuality:  The  Performance 


