


228 Kronika 

„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 
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of  Vernacular  in Early  Medieval  Courts.  Na dworach odbywały 
się ceremonie, np. przysięga lenna. Formuły wypowiadano w lo-
kalnym języku w obecności świadków, którzy mogliby później ją 
potwierdzić. Przebieg uroczystości również zapisywano, często 
w innym języku (łacinie). Powstaje problem, w jakim stopniu 
zapis oddaje rzeczywisty przebieg zdarzenia. 

Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie) w referacie 
The  Kingdom  of  Poland  versus the Teutonic  Knights:  Oral Tradi-
tions and  Literate  Behavior in the Later Middle  Ages przedstawi-
ła sposób zapisu kolektywnej pamięci o przeszłości na przykła-
dzie akt procesu warszawskiego 1339 r. Świadkowie zeznający 
o wydarzeniach sprzed stu lat powoływali się na świadectwo 
przekazane im osobiście lub przez pośredników nieżyjących  już 
przodków. Im bliżej czasów współczesnych, tym większą  rolę 
odgrywały własne doświadczenia. 

Albrecht Classen (Uniwersytet Arizony, Tucson) zanalizo-
wał Travel,  Orality  and  the Literary  Discourse: Historical  Travels 
and  Literary  Travels  at the Crossroad  of  the Oral and  the Literary. 
W literaturze podróżniczej XV i XVI w. dużą  rolę odgrywał prze-
kaz ustny. Jest to sytuacja typowa dla całego średniowiecza, 
gdzie słuchacze i czytelnicy w równym stopniu byli odbiorcami 
literatury. 

Sesja drugiego dnia obrad rozpoczęła się od analizy prob-
lematyki „Orality as Strategy". 

Tracey Lynn Billado (Emory University) przedstawiła Rhe-
torical  Strategies  and  Legal Arguments  in Cases of  „Evil  Cus-
toms" in Anjou, 950-1050. „Złe zwyczaje" (malae  consuetudi-
nes) to nowe typy obciążeń  nakładanych na ludność przez pa-
nów feudalnych.  Określane tak były w dokumentach klasztor-
nych. Ten typ charakterystyki „złych zwyczajów" wykazuje ce-
chy wypowiedzi mówionej. Publiczne protesty zakonników prze-
ciwko nim, wypowiadane publicznie i następnie zapisywane w do-
kumentach służyły dowodzeniu własnych praw klasztoru do po-
siadłości. 

Tania Ivanova (Uniwersytet Stanu Ohio, Columbus) zajęła 
się problematyką  Orality  and/or  Oral Discourse: The  Case of 
a Slavic  Polemical  Treatise.  Na przykładzie Żywota św. Iłariona 
z Mgleny autorstwa patriarchy Eutymiusza oraz jego ruskich 
przeróbek w Chronografie  z 1512 r. pokazała, w jaki sposób dys-
puta religijna (schemat: pytanie heretyka — odpowiedź bisku-
pa) służyła celom dogmatyki. 

Nada Zecevic (CEU, Budapeszt) w swym wystąpieniu 
„»AsÇiç yliKÓ«: The  Importance  of  the Spoken  Word  in the Pu-
blic Affairs  of  Carlo  Tocco  as from  the Anonymous Chronaca dei 
Tocco  di  Cefalonia  zanalizowała cechy działalności cesarza Epi-
ru Carlo I Tocco (ok. 1375-1429). Z anonimowej kroniki wia-
domo, że w swojej działalności często posługiwał się słowną  per-
swazją,  która pełniła ważną  funkcję  polityczną. 

Następne referaty  tworzyły blok poświęcony „Constructing 
an Effective  Speech". 

Elena Lemeneva (CEU, Budapeszt) wygłosiła referat  na 
temat From  Oral to Written  and  Back: A Sermon  Case Study, 
w którym na przykładzie kolekcji 111 mów z klasztoru benedyk-
tyńskiego p. w. św. Lambrechta (rękopis Biblioteki Uniwersyte-
tu w Grazu, MS. 841) zanalizowała problem przekształcania ży-
wej mowy (często jeszcze wygłaszanej w języku lokalnym) w sło-
wo spisane, ale i przekształcania treści zapisanych w mówione, 
w dodatku w języku miejscowym. 

Michael Brauer (Uniwersytet Humboldta, Berlin) w żywo 
wygłoszonym wystąpieniu  Obstacles to Oral Communication: 
Translation  Problems and  the Context  of  Language in the Mission 
of  Friar  William  of  Rubruck  among the Mongols  zajął  się kwestią 

problemów w komunikacji między różnymi kręgami kulturowy-
mi (niemożność przełożenia chrześcijańskiej terminologii na ję-
zyk Mongołów). 

John A. Nichols (Slippery Rock University) zanalizował 
A Heated  Conversation:  Who  Was  Isabel  de  Aubigny, Countess  of 
Arundel?  Do „gorącej  rozmowy" doszło między Izabelą  z Au-
bigny a królem Francji w 1252 r. i została ona zapisana przez 
Mateusza z Paryża w formie  dialogu. 

Kolejne referaty  określono wspólnym tytułem „Orality and 
Memory". 

Giedre Mickunaité (CEU, Budapeszt) w wystąpieniu  zaty-
tułowanym Ruler, Protector  and  a Fairy  Prince: The  Everlasting 
Deeds  of  Grand  Duke Vytautas  as Related  by the Lithuanian 
Tatars  and  Karaites  zajęła się obrazem wielkiego księcia Witol-
da w folklorze  litewskich Tatarów i Karaimów. Do dzisiaj ich 
tradycja przekazuje jego wizerunek jako wielkiego ich opiekuna 
oraz zwycięskiego wodza. Przy okazji referentka  przekazała kil-
ka informacji  o pochodzeniu, historii i zwyczajach Karaimów, 
potomków Chazarów, do dziś wyznających  zreformowany  ju-
daizm oparty na indywidualnych studiach Tory. 

Ulrich Müller i Margarete Springeth (Uniwersytet w Salz-
burgu) poruszyli problem przekazu tradycji heroicznej w róż-
nych kulturach świata. Na tym tle zanalizowali, w jaki sposób 
śpiewano w średniowiecznych Niemczech Pieśń o Nibelungach. 
Ich wystąpienie  „Do not Shut  Your  Eyes if  You  Will  See Musical 
Notes":  German Heroic  Poetry of  the Middle  Ages, Music,  and 
Performance  było bogato ilustrowane nagraniami audiowizualnymi. 

Ostatnią  grupę referatów  wygłoszonych tego dnia określo-
no jako „Orality and the Law". 

Maria Dobozy (University of  Utah) poruszyła problem Ele-
ments of  Orality  in Anglo-Saxon  and  Medieval  German Law-
books. Zwierciadło  Saskie  oraz prawa anglosaskie z XI w. były 
prawami funkcjonującymi  przed spisaniem w obiegu ustnym, o czym 
świadczy użycie w wersji zapisanej przysłów, metafor  i archai-
zmów oraz składnia. 

Detlev Kraack (Techniczny Uniwersytet w Berlinie) w re-
feracie  Traces  of  Orality  in Written  Contexts:  Legal Proceedings 
and  Consultations  at the Royal Court  as Reflected  in Documenta-
ry Sources  from  12th-Century  Germany zauważył, że średnio-
wieczne prawo opierało się o przekaz ustny i odbywało się w ję-
zykach miejscowych. Ze względu na charakter podstawy źródło-
wej zmuszeni jesteśmy do rekonstrukcji ustnej praktyki prawnej 
w oparciu o przekazy pisane, najczęściej tłumaczone na łacinę. 
Problemem metodologicznym jest wydobycie ze źródeł infor-
macji o jej przebiegu. 

Martha Keil (Institut für  Geschichte der Juden in Öste-
rreich, St. Pölten) zajęła się problemem Testimonies  and  Rituals 
of  Repentance at Rabbinical Court.  Responsa rabinackie (Teshu-
vot) wydawane były w językach lokalnych oraz po hebrajsku. 
Pokazują  one, jak rabini dochodzili do rozstrzygnięć prawnych. 
Są  one źródłem do kultury materialnej oraz życia codziennego 
Żydów w średniowieczu, słyszymy w nich głosy ludzi z niższych 
warstw społecznych, o których milczą  inne źródła. 

Ostatniego dnia obrad wygłoszono referaty,  poświęcone 
problematyce „Orality, Art., and Literature". 

Organizator sesji, Gerhard Jaritz zanalizował Images  and 
the Power of  the Spoken  Word.  Tradycja ustna stawała się pod-
stawą  ikonografii,  pozwalając  na bardziej efektowny  przekaz 
informacji.  Lecz i malowidło dostarczało bogatszej, ustnej in-
terpretacji. 

Jens T. Wollesen (Uniwersytet w Toronto) omówił The 
Message  and  the Image  in Late Medieval  Monumental  Painting. 
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Pod koniec XIII w. we Francji i we Włoszech doszło do prze-
miany mentalności. Pojawia się nowa, indywidualna pobożność, 
której wyrazem były m.in. osobiste miniatury. Kluczem do ich 
zrozumienia jest przekaz słowny. W przeciwieństwie do minia-
tur przedstawienia monumentalne pozostają  nie zmienione. 

Jolanta Szpilewska (CEU, Budapeszt) w wystąpieniu  Evo-
king  Auditory  Imagination:  On the Poetics of  Voice  Production 
and  Addresses  to the Public in the Story  of  the Glorious Resurrec-
tion of  Our Lord  (c.  1580) na przykładzie znanego dramatu 
Mikołaja z Wilkowiecka poruszyła zagadnienie spektaklu tea-
tralnego jako formy  przekazu ustnego między tekstem a pub-
licznością.  O ustnym charakterze dramatu świadczą  uwagi w di-
daskaliach, wskazujące  na technikę wygłaszania kwestii przez 
aktora. Wprowadzanie opisów codziennych sytuacji w kontek-
stach biblijnych oraz wyrażeń potocznych stwarzało wrażenie 
stałego obcowania publiczności z Biblią. 

Obrady zamknął  podsumowaniem Michael Richter (Uni-
wersytet w Konstancji). Zauważył on, że kultura mówiona prze-
platała się z kulturą  pisaną  i nie zawsze da się je rozdzielić. 
W jej rekonstrukcji skazani jesteśmy na źródła pisane. Jednak 
źródła te nie przekażą  np. mowy ciała. Lepiej rozwinięta była 
pamięć zbiorowa. Przy analizie źródeł należy pamiętać o spo-
łecznym znaczeniu mówionego słowa. 

Odbywający  się co roku „Międzynarodowy Warsztat" po-
święcony w tym roku kulturze mówionej udowodnił, że zajmo-
wała ona w średniowieczu ważne, jeśli nie najważniejsze, miej-
sce w życiu człowieka średniowiecznego. Referaty  zwracały 
uwagę na relacje między obydwoma przekazami kultury, wska-
zywały też na problemy przekładu tradycji mówionej na zapisa-
ną  i odwrotnie, a także przekładu między poszczególnymi języ-
kami i kręgami kulturowymi. Należy w przyszłości, o ile jest to 
możliwe, badać interakcje między kulturą  ustną  a literacką. 

Ryszard  Grzesik 
Instytut  Slawistyki  PAN 

Warszawa-Poznań 

Fourth Utrecht Symposium on Medieval Literacy. 
The  Development  oof  Literate  Mentalitie.s  in East Cen-
tral  Europe (Utrecht 28-30 VI 2001) 

Badania nad kulturą  pisma w średniowiecznej Europie prze-
żywają  w ostatnich latach intensywny rozwój1. Jednym z waż-
niejszych ośrodków zaangażowanych w ten nurt badawczy jest 
zespół uczonych skupiony wokół „Pionier Project Verschriftelij-
king" realizowanego przez Uniwersytet w Utrechcie. W dniach 
28-30 VI 2001 r. z inicjatywy członków tego zespołu — Marco 
Mosterta i Anny Adamskiej — odbyło się w Utrechcie kolej-
ne sympozjum, tym razem poświęcone rozwojowi mentalności 
kształtowanej przez posługiwanie się pismem w krajach Europy 
Srodkowo-Wschodniej. W sympozjum wzięło udział 31 referen-
tów z Czech (6), Polski (8), Węgier (10) oraz Austrii (1), Ho-
landii (2) Niemiec (3) i Stanów Zjednoczonych (1). Za cel kon-
ferencji  organizatorzy przyjęli skonfrontowanie  osiągnięć  bada-
czy środkowo- i zachodnioeuropejskich oraz dyskusję nad wy-
branymi zagadnieniami związanymi  z procesem przyswajania 

1 Omówienie osiągnięć  i problematyki tego nurtu badawczego 
przedstawiła ostatnio A. Adamska, Średniowiecze  na nowo odczytane. 
O badaniach  nad  kulturą  pisma, Rocz. Hist. 5,1999, s. 129-154. 

i funkcjonowania  piśmienności w Czechach, Polsce i na Węg-
rzech w epoce średniowiecza. W związku  z tym wystąpienia 
uczestników zostały uporządkowane  w sześciu grupach tema-
tycznych oraz podsumowującym  obrady okrągłym  stole. 

Przedpołudnie pierwszego dnia poświęcono omówieniu 
problematyki związanej  z recepcją  pisma w życiu społecznym. 
Na wstępie A. Adamska w zwięzłym wprowadzeniu zarysowała 
zakres tematyczny, chronologiczny i terytorialny zagadnień po-
ruszanych w ramach sympozjum. Następnie Jiri Kejr (Die  Ur-
kunde  als Beweismittel  im Gerichtsverfahren  im mittelalterlichen 
Böhmen) oraz Tomasz Jurek (Die  Beweiskraft  von Urkunden  im 
mittelalterlichen  Polen) omówili kwestie związane  z recepcją 
i rozwojem dokumentu, jego funkcjonowaniem  oraz stanowi-
skiem prawnym w praktyce sądowej  w średniowiecznych Cze-
chach i Polsce. Z kolei Thomas Wünsch (Der  kulturwissenschaf-
tliche Aussagewert  mittelalterlicher  Gerichtsaufzeichnungen:  Ver-
schriftlichung  und  Politike  in Rotrußland  (14.-15.  Jh.))  ukazał 
proces wprowadzania modelu kultury opartej na piśmie jako 
jeden z instrumentów polityki dworu królewskiego, służący  do 
umocnienia stanu posiadania rycerstwa polskiego na Rusi Ha-
lickiej. Katalin Szende (The  Uses  of  Archives in Medieval  Hun-
gary) przedstawiła okoliczności rozwoju archiwów oraz typolo-
gię celów i grup społecznych z nich korzystających,  przy czym 
wyraźnie uwypukliła zbieżności między wzrostem zapotrze-
bowania społeczeństwa na gromadzenie pisemnych świadectw, 
a rozwojem instytucji prawa i państwa w średniowiecznych Wę-
grzech. Dwa ostatnie wystąpienia  poświęcono pismu jako jed-
nej z najważniejszych form  komunikacji w zarządzaniu  struk-
turami prowincji kościelnej. Maria Koczerska (L'utilisation  de 
l'ecriture  dans  l'administration  du  diocèse  de  Cracovie  au XV 
siècle) przedstawiła na podstawie bogatego materiału źródło-
wego szeroki zakres wykorzystania rożnych form  dokumentu 
oraz księgi wpisów w czynnościach administracyjnych diecezji 
krakowskiej w XV w. Analogicznie Jan Hrdina (Die  Rolle  der 
schriftlichen  Kommunikation  im Leben der  niederen  Geistlichkeit 
in der  Prager  Erzdiözese  im späten Mittelalter)  ciekawie mówił 
o postawach niższego duchowieństwa w dobie husyckiej wobec 
praktyki dokumentowania czynności prawnych i administracyj-
nych za pomocą  pisma, wypracowanej w archidiecezji praskiej 
w czasach przedhusyckich. 

Obrady popołudniowe pierwszego dnia zdominowała te-
matyka poświęcona grupom społecznym (litterati)  posługującym 
się w życiu codziennym pismem, ze szczególnym uwzględnie-
niem roli środowiska uniwersyteckiego, omówionego na przy-
kładzie Uniwersytetu Krakowskiego w XV stuleciu. Na wstępie 
Laszló Veszprémy (The  Birth of  a Structured  Literacy in Hunga-
ry) zreferował  przypadające  na XIII w. okoliczności żywiołowe-
go rozpowszechnienia się piśmienności na Węgrzech. Następ-
nie Silvica Pavlicova (Pragmatic  Literacy in Medieval  Bohemian 
Towns,  particularly  in Prague)  omówiła posługiwanie się pismem 
jako podstawowym środkiem komunikacji na podstawie analizy 
treści zachowanych ksiąg  kancelarii miejskiej Pragi, a Gabor 
Sarbak (Mittelalterliche  Ordensbibliotheken  in Ungarn)  przedsta-
wił spostrzeżenia dotyczące  dziejów i zasobu bibliotek klasztor-
nych na terenie Węgier na przykładzie najstarszego księgozbioru 
z benedyktyńskiego opactwa w Pannonhalma. W części drugiej 
obrad, koncentrującej  się nad znaczeniem środowiska uniwer-
syteckiego dla rozwoju modelu kultury opartej na tekście pisa-
nym, głos zabrali Paul Knoll (Literate  Culture  at the University  of 
Cracow in the Fifteenth  Century)  oraz Izabela Skierska, która 
przedstawiła prozopograficzne  studium Antoniego Gąsiorow-
skiego, bazujące  na nowej edycji Księgi Promocji Wydziału 


