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Włoski (lub dialekty półwyspu) były, co może być zaskoczeniem dla współczesnych, używane 

w kontaktach międzynarodowych z Turcją i Chanatem Krymskim przynajmniej w trzech 

krajach: Francji, Polsce, Rosji. O Francji w XVI wieku wspominał już Bruno Migliorini,  

o wydanych przez Kołodziejczyka dokumentach z Polski z roku 1502 i 1519 wspomina Daniele 

Baglioni  w syntezie poświęconej obecności włoskiego za granicą. Jednak brakuje do tej pory 

szerszej refleksji historycznej i językoznawczej na ten temat. A przecież tradycja pisania 

traktatów (adhname) i korespondencji dyplomatycznej z Imperium Osmańskim i Chanatem 

Krymskim po włosku albo przynajmniej przy pośrednictwie włoskojęzycznych dragomanów 

była w Polsce długa i trwała (od XVI do XVIII wieku). 

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie tych skomplikowanych relacji kulturowych  

i językowych a także analiza językowa dokumentów pochodzących ze zbiorów AGAD oraz ze 

zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (dwa dokumenty z rkp. 38, wydane i skomentowane  

w monogafii Manoscritti italiani della Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII 

secolo). 
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