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nie chodziło o proste zeskanowanie zawartości wspomnianeprzyspieszyć, a także poszerzyć płaszczyzny badawcze swoich
go herbarza, lecz o jej „wzbogacenie" o możliwość indeksaprac.
cji, a zwłaszcza budowania związków genealogicznych pomięDo organizatorów sympozjum, poza podziękowaniami za
dzy osobami występującymi na kartach herbarza. Autor, bęjego przygotowanie, należałoby mieć jedynie życzenie sprawdący zresztą znakomitym informatykiem, przedstawił ofertę
niejszego informowania środowiska o zamiarze zorganizowasprzedaży pierwszej wersji (cz. I: Wiadomości historyczno-gene- nia konferencji, co może wpłynąć na poszerzenie kręgu refealogiczne o rodach szlacheckich) swego programu5, który nie- rentów i objęcie nim również dydaktyków historii, którzy powątpliwie spotka się z ogromnym zainteresowaniem badaczy
dejmują, jak można dostrzec, własne inicjatywy6. Do szybkiego
genealogii rodów polskich. Przykład ten dowodzi, iż postulat
rozwiązania pozostaje również kwestia druku referatów z symudostępniania elektronicznych wersji dawnych edycji źródłopozjów, gdyż są już w tym zakresie poważne opóźnienia7.
wych może znaleźć rozwiązanie wcale nie poprzez wielkie
granty KBN, lecz w ramach inicjatyw komercyjnych.
Drugim referatem, na który szczególnie warto jeszcze zwróWiesław Sieradzan
cić uwagę, jest wystąpienie dr Krzysztofa Narojczyka (UW-M
Toruń
Olsztyn), zatytułowane, Cytowanie źródeł i publikacji elektronicznych — implikacje metodologiczne. Autor dostrzegł praktyczną ignorancję środowisk naukowych w zakresie sposobów
poświadczania korzystania z materiałów elektronicznych, czy
„Notai, miracoli e culto dei santi" (Rzym, 5-7 XII
to przedstawionych na dyskach CD ROM, w sieciach zamknię2002)
tych (intranet) czy też otwartych (internet). Zagadnienie to,
w przeciwieństwie do Polski, jest szczególnie dyskutowane
W dniach 5-7 XII 2002 r. odbyła się w Rzymie kolejna już
w USA, a trzeba zwrócić uwagę, iż coraz częstsze wykorzystykonferencja dotycząca kultu świętych w średniowieczu, zorgawanie w badaniach naukowych materiałów wydanych w sposób
nizowana przy współudziale Associacione Italiana per lo Stuelektroniczny będzie wspomniany problem ich cytowania podio della Santità, dei Culti et dell'Agiografia (AISSCA) pod
ważnie komplikować. Co prawda obowiązuje formalnie normerytorycznym kierunkiem wybitnej włoskiej badaczki dziema ISO 692 (z 1997 r.), ale nie jest praktycznie respektowana.
jów kultu świętych w średniowieczu, prof. Sofii Boesch Gajano
K. Narojczyk zwrócił uwagę na poważne dylematy związane
z uniwersytetu Roma Tre1. Owocem poprzednich konferencji jest kilka opublikowanych już, ważnych zbiorów artykułów,
z korzystaniem z tych wersji źródłowych, jak na przykład probczęsto poruszających także sprawy źródłoznawcze2. Przedmiolem znikających z sieci stron (wcześniej zacytowanych), co zmutem omawianej konferencji, której organizatorami byli także
sza do podania daty uzyskania dostępu, dalej możliwość ingeIstituto Storico per il Medioevo i Consiglio Nazionale del Norencji hakerów. Dyskusję wywołuje też pytanie, jaką wersję natariato, były stosowane przez Kościół w średniowieczu proceleżałoby cytować w wypadku istnienia zarówno wersji tradycyjdury weryfikacji cudów świętych, przede wszystkim przesłuchanej, książkowej, jak i elektronicznej. Amerykanie np. zalecają
nia świadków, protokołowane przez notariuszy i składane podcytowanie obydwu wersji, co jednak wydłuża cały zapis. Zdaczas procesów kanonizacyjnych, oraz różnorodne problemy źródniem referenta, powinno się cytować w tym wypadku wersję
łoznawcze, powstające przy analizie tego typu źródeł czy też
książkową. Inne dylematy to zagadnienie kwalifikacji i prefeprzekazów hagiograficznych, zredagowanych na podstawie zerencji funkcjonujących w sieci serwerów, datowania publikacji
znań notariuszy.
czy też efektów kwerend poprzez wyszukiwarki stron WWW.
Cztery referaty wprowadzające zakreśliły problematykę
Podczas sesji AHC-PL przedstawiono w formie referatów
konferencji. Sofia Boesch Gajano omówiła różne sposoby wei prezentacji jeszcze inne inicjatywy, spośród których należałoryfikowania świętości kandydata na ołtarze, stosowane od
by wymienić koncepcję budowy Wielkopolskiej Biblioteki Cyfwczesnego średniowiecza aż do wytworzenia się pełnej procerowej (dr. inż. Jan A. Nikisch), która jest jeszcze jednak bardury kanonizacyjnej w XIII w.: poprzez świadectwo ludu,
dziej postulatem niż rzeczywistością, program do nauki paleoobecnego podczas cudownego zdarzenia, zdziałanego za przygrafii (Scriptura antiqua modo moderno) poprzez internet czyną świętego (często u Grzegorza z Tours), poprzez udoku(dr hab. T. Panfil) czy też program do wspomagania badań humentowaną relację z translacji ciała świętego, podczas której
manistycznych FISZKA (prof. dr hab. A. Wałkówski, dr B. Troświęty za pomocą cudownych znaków potwierdzał wolę przeniepak).
sienia swych doczesnych szczątków na nowe miejsce spoczynReferaty wygłoszone podczas omawianego sympozjum byku, oraz zeznania świadków (kanonizacja św. Ulryka w końcu
ły mimo wszystko odbiciem wzrastającego zainteresowania hiX w.). Attilio Bartoli Langeli (Uniwersytet w Padwie) omówił
storyków zastosowaniem komputerów na różnych etapach prapozycję społeczną i rolę notariusza w miastach włoskich od
cy badawczej. Zarówno więc w pracach heurystycznych, kryXII w. Carlo Carosi, przedstawiciel środowiska notariuszy włotycznych i w końcu przy opracowywaniu różnych zagadnień coskich, zwrócił uwagę na problemy, wynikające z wzajemnego
raz częściej zwłaszcza młodsi miłośnicy Clio pragną usprawnić,
przenikania się procedury prawniczej, urzędowej i delikatnej
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materii nadprzyrodzonej, trudnej do wtłoczenia w ściśle uregulowane przepisy prawne. Diego Quaglioni (Uniwersytet w Trydencie) omówił średniowieczną doktrynę prawniczą w sprawie
wiarygodności świadectw, zawartą m.in. w pismach Bartłomieja z Sassoferrato i Jana Andrzejowego.
Pozostałe wystąpienia poświęcone były analizie konkretnych zapisów świadectw o cudach. Poruszana w nich problematyka ogniskowała się wokół kilku zagadnień. Luigi Canetti
(Uniwersytet w Bolonii) na przykładzie akt kanonizacyjnych
św. Dominika, a Alessandra Bartolomei Romagnoli (Libera
Università Maria Santissima di Roma) na przykładzie kilku
wybranych procesów, m.in. Klary z Montefalco i Letizia Pellegrini (Uniwersytet w Aquila), przy okazji analizy zeznań dotyczących cudów św. Bernardyna ze Sieny zwrócili uwagę na
trudności językowe, które wpływały na ostateczny kształt protokołów zeznań: notariusze zadawali pytania według zredagowanego po łacinie formularza, natomiast świadkowie odpowiadali w swoich rodzimych językach, dialektach włoskich lub też
językach obcych, jeśli byli cudzoziemcami. Niemożność dokładnego przetłumaczenia pewnych wyrażeń na łacinę lub też niezupełne zrozumienie ich przez notariusza mogło powodować
zniekształcanie relacji już w trakcie zapisywania zeznań. Referenci postulowali pogłębienie analizy filologicznej przy interpretacji takich źródeł. Kilkoro referentów: Odile Redon (Uniwersytet Paris VIII) na przykładzie zeznań w sprawie cudów
św. Ambrożego Sansedoni, Alessandra Bartolomei Romagnoli
i Roberto Leggero (Uniwersytet w Lugano) przy okazji omówienia zapisu wydarzeń związanych z opętaniem mieszkanki
Lodi w 1173 r. i ujawnieniem przez nią miejsca przechowywania zapomnianych relikwii — podniosło kwestię, na ile formularz, według którego przesłuchiwano świadków, sugerował im
pożądaną odpowiedź.
W kilku referatach pojawił się też problem zderzenia się
w trakcie procesów kanonizacyjnych procedury prawniczej
i dotychczasowej praktyki kościelnej, opartej przede wszystkim
na liturgii i przeżyciu religijnym, a więc zjawiskach trudno poddających się analizie prawniczej. Antonio Rigon (Uniwersytet
w Padwie) i Andrea Tilatti (Uniwersytet w Bolonii) we wspólnym wystąpieniu na temat procesów kanonizacyjnych kilku
świętych w północno-wschodnich Włoszech w XIII i XIV w.
oraz Anna Esposito (Uniwersytet La Sapienza w Rzymie) przy
okazji analizy sposobu ogłoszenia świętymi Róży z Viterbo
i Szymona z Trydentu wskazali, że mimo skodyfikowania procedury kanonizacyjnej i wprowadzenia konieczności ścisłego
zweryfikowania cudów przez uprawnionego notariusza biskupi
często nie rezygnowali z tradycyjnego sposobu proklamowania
kultów świętych poprzez translacje i elewacje, dokonując ich
równolegle z toczącymi się procesami. Niektórzy referenci
omówili wypadki, gdy świadectwo notariuszy, potwierdzających
cudowne wydarzenia czy też tożsamość relikwii, służyło proklamowaniu czy odnowieniu kultów inspirowanych dla osiągnięcia
konkretnych celów politycznych czy propagandowych. Roberto
Leggero wskazał, że objawienie w 1173 r. przez opętaną mieszkankę Lodi miejsca przechowywania zapomnianych relikwii
i potwierdzenie tej rewelacji autorytetem notariusza stanowiło
element odbudowy życia religijnego i publicznego regionu po
walkach z Mediolanem i podnosiło prestiż biskupa. Isa Lori
Sanfilipppo (Istituto Storico Italiano per il Medioevo w Rzymie) omówiła uroczyste odnalezienie, potwierdzone rzecz jasna przez notariusza, i translację głów św. św. Piotra i Pawła do
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bazyliki Św. Jana na Lateranie w 1368 r., co miało zamanifestować powrót papieża Urbana V do Rzymu.
Lucio Ricetti (Uniwersytet w Perugii) omówił pochodzącą
z XIV w. dokumentację, dotyczącą cudów dokonywanych za
przyczyną cudownej hostii z Bolseny, i zwrócił uwagę na analogie pomiędzy jej kultem a kultem relikwii (uroczyste ostensje).
Simonetta Bernardi Saffiotti (Uniwersytet Roma Tre) wskazała, że analiza dość schematycznych zeznań, dotyczących cudów św. Sperandii, pustelnicy umbryjskiej, zmarłej w II połowie XIII w., pozwala na uzyskanie ważnych informacji, dotyczących klasztoru żeńskiego podtrzymującego jej kult. Antonio
Volpato (Uniwersytet Roma Tre) na przykładzie kanonizacji
św. Katarzyny ze Sieny i wcześniejszych kanonizacji z XIII w.
wskazywał na rolę notarialnego protokołu zeznań o cudach jako środka podawania do publicznej wiadomości opinii o świętości kandydata na ołtarze. Bardzo żywe zainteresowanie wywołał referat Roberto Rusconiego (Uniwersytet Roma Tre) na
temat przedstawień notariuszy w średniowiecznej ikonografii
sakralnej, ze słynnym malowidłem Sassetty z Borgo S. Sepolcro, przedstawiającym zawarcie przez św. Franciszka pokoju
z wilkiem z Gubbio, potwierdzone przez notariusza.
Żałować należy, że problematyka pozawłoska reprezentowana była tylko przez dwa wystąpienia: Gabora Klaniczaya
(Central European University w Budapeszcie) na temat przemian procedur kanonizacyjnych w Europie Środkowej, w tym
w Polsce, i Tore Nyberga (Uniwersytet w Odense), dotyczące
procesu kanonizacyjnego św. Brygidy szwedzkiej. Uwzględnienie
przykładów pochodzących z krajów, gdzie mniej niż we Włoszech rozbudowana była procedura prawnicza i mniejsza rola
notariuszy, mogłoby przynieść interesujące rezultaty.
Konferencja stała się okazją do zasygnalizowania istotnych problemów związanych z krytyką akt kanonizacyjnych i miraculów opartych na protokołach notarialnych, a także przypomnienia wielu istotnych aspektów kultu świętych w średniowiecznym społeczeństwie i stanowić będzie ważną inspirację dla dalszych badań. Należy wyrazić nadzieję, że materiały
z konferencji zostaną szybko opublikowane.
Maria Starnawska
Warszawa, Siedlce

„Język dokumentu średniowiecznego". XI Kongres
Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki (Troyes,
11-13 IX 2003)
W dniach 11-13 IX 2003 r. w Troyes, stolicy francuskiej
Szampanii, odbył się kolejny kongres Międzynarodowej Komisji Dyplomatyki, działającej przy Międzynarodowym Komitecie Nauk Historycznych. Spotkanie zostało zorganizowane
głównie siłami sekcji dyplomatyki paryskiej École des Chartes,
kierowanej przez Oliviera Guyotjeannin. Za temat wiodący
przyjęto język średniowiecznych dokumentów. W pierwszym
i drugim dniu obrad dyskutowano rozmaite aspekty współistnienia łaciny i języków narodowych1 w średniowiecznej dokumentacji prawnej. Dzień trzeci poświęcony został funkcji języka dokumentu jako instrumentu propagandy politycznej i religijnej.

(langue vernaculaire, lingua volgare).

