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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. 
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Na zakończenie sesji doszło do żywej dyskusji, w czasie 
której skupiono się głównie na kwestiach terminologicznych, 
w tym na samym terminie „dziejopisarstwo dworskie". Organi-
zatorzy zapowiedzieli opublikowanie materiałów z konferencji. 

Piotr Oliński 
Toruń 

„Tekst źródła — krytyka, interpretacja" (Kazimierz 
Dolny, 17-18 X 2003) 

Konferencja  została zorganizowana przez Zakład Nauk 
Pomocniczych Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie oraz Komisję Nauk Pomocniczych 
Historii i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych Polskiej 
Akademii Nauk. Było to kolejne już spotkanie z cyklu zainicjo-
wanego 30 lat temu przez lubelski ośrodek nauk pomocni-
czych, poświęcone zagadnieniom z zakresu źródłoznawstwa. 

Obrady plenarne konferencji  otworzył rektor Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej — prof.  dr Marian Harasimiuk, 
wyrażając  satysfakcję,  że konferencja  zbiegła się z tegoroczny-
mi obchodami 50-lecia istnienia uczelni, a dyrektor Instytutu 
Historii UMCS, prof.  dr Henryk Gmiterek, podkreślił zasługi 
prof.  dr Barbary Trelińskiej dla powstania i utrwalenia tradycji 
tego cyklu, wyrażając  nadzieję, że tegoroczne obrady dadzą 
nowy impuls do dalszych badań źródłoznawczych. Przed rozpo-
częciem obrad minutą  ciszy uczczono pamięć zmarłego właśnie 
jednego z nestorów polskiej historiografii  prof.  dr Józefa  Ma-
tuszewskiego. Obradom plenarnym przewodniczył prof.  dr Jó-
zef  Szymański (UMCS). W ich ramach wygłoszone zostały trzy 
referaty.  Dwa z nich poświęcone były metodologii badania 
źródła historycznego. W tytult pierwszego dr hab. Andrzej Ra-
domski (UMCS) zadał pytanie, Czy możliwa jest historyczna in-
terpretacja  źródła  historycznego?,  stanowiące  wprowadzenie 
i motyw przewodni dla obrad konferencji.  W referacie  tym 
autor wskazał i podkreślił konieczność ciągłego  wzbogacania 
metod i refleksji  w zakresie poznania i odczytu źródeł histo-
rycznych. W referacie  dr Anny Zalewskiej (UMCS) Źródła  ar-
cheologiczne i historyczne jako składowe  kręgu  hermeneutyczne-
go w obliczu pytań o zasadność  poznawania przeszłości  omówio-
ne zostały problemy, dotyczące  relacji pomiędzy krytyką  źródła 
a celami poznania przeszłości, jak również zwrócono uwagę na 
konieczność powtórnego przebadania dawnych znalezisk ar-
cheologicznych. W ramach obrad plenarnych odczytany został 
również referat  prof.  dr. Zdzisława Chmielewskiego (Uniwer-
sytet Szczeciński) Konstantina  Mitiajewa  wersja „nauki o akcie". 
Zaprezentowane w nim zostały koncepcje badania zagadnień 
z zakresu organizacji i funkcjonowania  kancelarii w państwie 
rosyjskim i radzieckim oraz ich porównanie z dorobkiem archi-
wistyki francuskiej  kręgu Ecole des Chartres oraz niemieckiej, 
głównie z teoriami H. Meissnera, odnośnie różnic między nau-
ką  o dokumencie (Urkundenlehre)  a nauką  o akcie (Aktenleh-
re), jak również wpływ podręcznika Mitiajewa na archiwistykę 
polską  po II wojnie światowej. 

Obrady konferencji  toczyły się następnie w dwóch sek-
cjach roboczych. 

W ramach sekcji „A" omawiano zagadnienia badania źró-
deł od wczesnego średniowiecza do czasów wczesnonowożyt-
nych. Wygłoszono 22 referaty  i komunikaty. Obradom jej prze-
wodniczyli 17 października prof.  dr Henryk Wąsowicz  (KUL) 

oraz prof.  dr Stefan  K. Kuczyński (IH PAN Warszawa) i 18 
października prof.  dr Urszula Borkowska OSU (KUL) oraz 
prof.  dr Barbara Trelińska (UMCS). 

Materiały zaprezentowane w sekcji „A" można podzielić 
na kilka grup tematycznych. Pierwszą  z nich stanowiły referaty 
poświęcone historiografii.  Prof.  dr Roman Michałowski (UW) 
w wystąpieniu  Zjazd  Gnieźnieński  w świetle Kroniki  Galla  Ano-
nima — lektura  „palimpsestu"  pokazał, że chociaż Gall nie miał 
konkretnej wiedzy o czasach Chrobrego, to w swym opisie zja-
zdu posiłkował się Liber de  passione św. Wojciecha, zawiera-
jącym  prawdziwe szczegóły o jego przebiegu i mimo że nale-
ży go uznać za pielgrzymkę Ottona III do grobu św. Wojcie-
cha, kronika Galla nadal pozostaje dla historyków bardzo 
istotnym źródłem. Prof.  dr Wojciech Fałkowski (UW) w refera-
cie Opis czy kreacja  rzeczywistości  — pierwsza kronika  norman-
dzka  przedstawił narodziny ideologii państwowej prężnej dynastii 
normańskiej i konfliktu  francusko-normańskiego,  widziane 
oczami piszącego  na zlecenie normańskiego domu książęcego 
Dudona z Saint Quentin. Prof.  dr Marek Cetwiński (WSP Czę-
stochowa) tekstem Biskup, róże i śmierć na nowo odczytał prze-
kaz katalogu lubiąskiego  o śmierci biskupa wrocławskiego 
Wawrzyńca w 1233 r., spowodowanej wąchaniem  róż, stwier-
dzając,  że nadinterpretacją  jest wnioskowanie o istnieniu w je-
go czasach biskupich ogrodów różanych, gdyż mogło chodzić 
w tym wypadku o polne róże, a przyczyną  śmierci biskupa mo-
gła być alergia, np. katar sienny. Dr Wojciech Polak (KUL) 
w referacie  Gesta Gallowe a kultura  oralna  podkreślił mocne 
zakorzenienie przekazu Galla w tradycji oralnej, widoczne 
w budowaniu przekazu w oparciu o kolejne pokolenia dynastii 
Piastów, pomijanie niewygodnych elementów przeszłości 
i praktycznie brak odniesień do dziejów powszechnych. Dr Pa-
weł Żmudzki (UW) w wystąpieniu  Mieszko  I  i Amazonki. 
Wspólnoty  wojownicze i normy życia rodzinnego  w relacji Ibrahi-
ma ibn Jakuba  w sposób nowatorski pokazał, że relacja Ibrahi-
ma o mieście wojowniczych kobiet w rozumieniu współczes-
nych oznaczała, że na północ od państwa Mieszka znajdował 
się kraj na opak, rządzony  przez kobiety, a więc świat dziki, do 
którego nie dotarła jeszcze cywilizacja. Prof.  dr Jarosław Wen-
ta (UMK) w referacie  Roczniki  Królestwa  przedstawił uporząd-
kowany wykład naszej wiedzy o najstarszych polskich roczni-
kach wraz z podsumowaniem ponadstuletnich dociekań nad 
ich genezą  i najstarszymi filiacjami,  a także wskazał na istnie-
jącą  tradycję sukcesji ottońskiej na tronie polskim, uosabianą 
przez Mieszka II i Kazimierza Karola. 

Drugą  grupę tematyczną  stanowiły referaty  i komunikaty 
poświęcone epigrafice.  W pierwszym z nich, Inskrypcje  średnio-
wieczne w Polsce — krytyka  przekazu,  prof.  dr Barbara Treliń-
ska (UMCS) omówiła zagadnienia związane  z krytyką  tego ro-
dzaju materiałów źródłowych. Wskazała na problemy doty-
czące  datowania i interpretacji i omówiła funkcję  pisma w pro-
cesie określania czasu, w którym powstały inskrypcje. Dr hab. 
Wojciech Krawczuk (UJ) w komunikacie Epigrafika  a mikro-
historia — nowożytne inskrypcje  Dolnego Śląska  zaprezento-
wał prace nad inwentaryzacją  epitafiów  nagrobnych, formularz 
tych napisów i możliwości ich wykorzystania w badaniach hi-
storycznych. W ramach rozważań nad kartografią  historyczną 
prof.  dr Wojciech Iwańczak (Akademia Świętokrzyska w Kiel-
cach) w referacie  Rola tekstu  na mapie średniowiecznej  omówił 
rolę i funkcję  napisów na mapach tego okresu. Wskazał, iż 
tekst pełnił na mapie wielorakie funkcje,  m.in. był uzupełnie-
niem obrazu. Jego współwystępowanie z obrazem świadczyło 
o wierze w słowo pisane. Na konferencji  znalazły się również 


