


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Powstałym w drugiej połowie XII w. w Clairvaux rękopisie floreckim  (Florencja, Bibl. Med. Kaurenziana, rps Ashburnham 
1054), pochodzącycm  z kapituły Notre-Dame w Paryżu dwunastowiecznym rękopisie paryskim (Bibliothèque Nationale, 
lat. 18417) oraz nieznanej proweniencji rękopisie z pierwszej połowy XII w. przechowywanym w Bibliotece Królewskiej 
w Kopenhadze (Fabricius 95). 

W dodatku wydawca opublikował pięć drobnych tektów, dotyczących  konfliktu  Baldwina I (1058-1118) z mieszkańca-
mi Askalonu (1), kroniczki panowania tego władcy (2), egzegezę księgi Zachariasza (3), poemat Erumnarum et dolotum  (4) 
oraz trzy teksty z rękopisów zawierających  Dei gesta. 
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Serbski przyczynek do obchodów 1100 rocznicy przybycia Węgrów do Kotliny 
Karpackiej 
A honfoglalas  1100 éve  és  a Vajdasâg  — 1100 година дослепа Макара  и Bojeoduna.  Egy 
tudomânyos tanâcskozâs anyaga — Зборник радова научног скупа, red. Péter Rokay, 
Ujvidék (Нови Сад) — Београд, Завод за уцбенике и наставна средства, Forum Könyv-
kiadó, 1997, ss. 382, 2 nlb. 

W dniach 21-23 IX 1996 r. w Nowym Sadzie odbyła się konferencja  poświęcona osiedleniu się Węgrów w Panonii, 
przygotowana przez Katedrę Historii oraz Katedrę Węgierskiego Języka i Literatury Uniwersytetu w Nowym Sadzie oraz 
Muzeum Wojwodiny. Wzięli w niej udział, obok badaczy z Nowego Sadu, Suboticy i Belgradu również humaniści z Bu-
dapesztu, Pięciokościołów, Segedynu i Bratysławy. Konferencja  miała charakter interdyscyplinarny, wygłoszono referaty 
z dziedziny historii, archeologii, etnologii, językoznawstwa i historii literatury. Opublikowano je w omawianym tomie. Na 
38 studiów zaledwie 13 publikowanych jest po serbsku, reszta po węgiersku. Każdy artykuł opatrzony jest streszczeniem 
serbskim lub węgierskim oraz angielskim. 

We Wstępie (s. 5-10 po węgiersku, s. 11-16 po serbsku, s. 17 angielskie streszczenie) Péter Rokay (Nowy Sad) wspo-
mina o konfrontacyjnym  modelu współżycia węgiersko-słowiańskiego wypracowanym przez Szafarzyka  i Palackiego. Nau-
ka jugosłowiańska podkreślała jednak zasługi Węgrów dla uchronienia Słowian przed germanizacją  i wyrwania Serbów 
spod władzy Bizancjum. Przejmowanie przez Węgrów kultury słowiańskiej dało asumpt Helmoldowi z Bozowa (dodajmy, 
że i innym kronikarzom środkowoeuropejskim) do określenia Węgrów mianem Słowian. 

Pierwszą,  najobszerniejszą  część książki  tworzą  studia historyczne. Składają  się na nią  następujące  studia: Jovanka 
Kalie (Belgrad), Европа у време досеьавапа Макара  (s. 21-26); Sima Cirkovic (Belgrad), Ме^аши  дуж Истра.  О ]ужно] 
границы Макара  у X  веку (s. 27-37) [jest to analiza 40 rozdzialu De administrando  imperio Konstantyna Porfirogenety, 
wyznaczającego  południową  granicę „Turków" na Sawie i Dunaju, co potwierdza Pop Dukljanin]; Istvan Kapitanffy  (Buda-
peszt), Biborbanszületett  Konstantin  csâszâr a magyarokról  [Cesarz Kontantyn Porfirogeneta  o Węgrach, s. 38-43] [źródła-
mi r. 8, 38-40 DAI są  wiadomości z IX w., z czasów pobytu Madziarów w Etelköz, dopełnione informacjami  od poselstw 
odbytych przez karchana Bulcsu oraz przez Gyulę (948), którzy przy okazji przyjęli w Bizancjum chrzest]; Gyura Hardi 
(Nowy Sad), Хазарски  каганат и Ма^ари  (s. 44-50); Marta Font (Pécs), Arpâd-hâzi  kirâlyok  és a Rurik-dinasztia  fejedel-
mei a X-XII.  szâzadban  [Królowie z dynastii Arpadów i książęta  z dynastii Rurykowiczów w X-XIII w., s. 51-58]; Ivan 
Bertényi (Budapeszt), A magyar honfoglalâs  föbb  vitâs kérdései  [Główne problemy sporne związane  z przybyciem Węgrów 
do Panonii, s. 59-64] [jakim językiem, ugrofińskim  czy tureckim, mówili pierwotni Węgrzy, kogo napotkali w Kotlinie 
Karpackiej, kim byli Awarzy, ile razy i kiedy przybywali Węgrzy do Kotliny Karpackiej, skąd  przybyli i kim byli Szeklerzy, 
jaki był ustrój Węgrów i czym wyjaśnić tajemniczą  śmierć Almosa w Siedmiogrodzie, jak przedstawiało się osadnictwo 
w Kotlinie Karpackiej, dlaczego najeżdżali północne Włochy, jak przedstawiała się ich znajomość chrześcijaństwa przed 
chrystianizacją];  Teréz Olajos (Szeged), A magyar„kettos  honfoglalâs"  teôriâjârôl  [O teorii „dwukrotnego przybycia" Wę-
grów do Panonii, s. 65-74] [z umiarkowaną  akceptacją  teorii Gyuli Laszló o przybyciu pierwszej fali  ludności węgierskiej 
już w VII w.]; Gyula Kristó (Szeged), A honfoglaló  magyarok  politikai  szervezete  [Polityczna organizacja Węgrów w okresie 
ich przybycia do Panonii, s. 75-80] [system dwóch władców: sakralnego (kündü  lub kende)  i wojskowego utrzymującego 
kontakty ze światem i faktycznie  rządzącego  (gyula),  zapożyczony od Chazarów]; Sandor Laszló Tóth (Szeged), A fehér  és 
fekete  magyarok  problematikâjâhoz  [Do problematyki identyfikacji  Białych i Czarnych Węgrów, s. 81-94] [Czarni Węgrzy 
występują  na kartach latopisów ruskich, misję wśród nich prowadził Bruno z Kwerfurtu  (Autor nie zna najnowszego 
wydania J. Karwasińskiej, opiera się starszych ekscerptach Gombosa), o czym wiedział też interpolator Kroniki  Ademara 
z Chabannes. Interpolator oraz latopisarze znają  też określenie Białych Węgrów. Określenie „biały" oznacza: „kierowni-
czy", „zachodni", zaś jego przeciwieństwem jest „czarny". Czarni Węgrzy zatem to cztery plemiona węgierskie, które 
stanowiły straż tylną  wycofujących  się ze stepów Madziarów i którzy następnie osiedli na wschód od Dunaju stanowiąc 
tereny Ajtonyiego i Gyuli. Biali Węgrzy natomiast to przednia straż Węgrów, osiadła w Zadunaju; Laszló Szegfû  (Szeged), 
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A honfoglaló  magyarok  hitvilâga  [Świat wierzeń Węgrów w czasach przybycia do Panonii, s. 95-104]; Antal Hegedûs, 
Христи]'анизаци]'а  на тлу данашпе Во]водине у X  веку (s. 105-112); Imre H. Tóth (Szeged), Metód  talâlkozâsa  az „ugor 
kirâllyal"  [Spotkanie Metodego z „królem węgierskim", s. 113-119] [określenie Węgra królem jest późniejszym dopiskiem 
kopisty, w pierwotnym tekście widniał tytuł władyka lub kniaź. Był nim bez wątpienia  Arpad, a doszło do niego w ostatnim 
kwartale 884 r.]. 

Drugą  część książki,  poświęconą  archeologii i muzeologii, tworzą  następujące  artykuły: Kinga Éry (Budapeszt), 
A honfoglalâs  és az Arpâd-kor  népességének  embertani vâzlata  [Przybycie Węgrów do Panonii i cechy antropologiczne 
ludności z czasów Arpadów, s. 123-126]; Laszló Szekeres (Subotica), Преглед  стапа истраживапа o добу доласка 
Макара  у Карпатски  Басен  и Воеводину (s. 137-148); Peter Ricz, (Subotica), Питапе  хронологще напуштани]а 
аварских некропола у Северноj Бачко],  (s. 149-158); Vesna Marjanovic (Nowy Sad), Етнички идентитет, 
матерщална и духовна култура у музе]има Во]водине. На  примеру музе]ских колекци]'а  ма^арског  етникона 
(s. 159-168). 

Trzeci dział omawianej książki  poświęcony jest językoznawstwu: Laszló Molnar-Csikós (Nowy Sad), Mennyire  vâlt 
eurôpaivâ a magyar nyelv? [W jakiej mierze język węgierski stał się europejski?, s. 171-179] [kładzie nacisk na kontakty 
z Turkami oraz Słowianami]; Ilona Rajsli (Nowy Sad), A honfoglaló  magyarok  nyelve és msbelisége  [Język i piśmiennictwo 
Węgrów w czasach ich przybycia do Panonii, s. 180-187] [w tym okresie istniała rozwinięta tradycja ustna, natomiast nie 
znano runów tureckich, które miano przyswoić sobie dopiero w XIV w. — czy jednak nie zapożyczono ich wcześniej 
w czasach przynależności do imperium chazarskiego — uwaga R. G.]; Marta Cseh (Nowy Sad), Egy nyelvész a magyar 
honfoglalâsml  [Językoznawca o przybyciu Węgrów do Panonii, s. 188-194] [analiza etniczna Kotliny Karpackiej po przy-
byciu tam Węgrów — dominowali Słowianie — rolnicy żyjący  w dolinach rzek]; Ljubica Prćić (Subotica), На]'стари]'е 
словенске поза;мленицеу ма^арском]'езику,  са освртом на во]во^анске  прилике (s. 195-200). 

Kolejny dział, poświęcony historiografii,  otwiera studium Laszló Veszprémy'ego (Budapeszt), A honfoglalâs  és 
a kôzépkori  magyarorszâgi  latin kmnikâk  mûltképe  [Przybycie Węgrów do Panonii oraz obraz przeszłości średniowiecznych 
łacińskich kronik węgierskich, s. 203-211]. Zawiera on uwagi na temat opisów prahistorii (czyli czasów przed chrystianizac-
ją)  przez średniowiecznych kronikarzy. Okazuje się, że anonimowy notariusz króla Béli poświęcił jej 100% uwagi, Szymon 
Kéza natomiast aż 42,6%, zaś Kronika  obrazkowa  już tylko 21,4%. Porównanie z kronikami zachodnioeuropejskimi wyka-
zuje podobne proporcje, np. Sakso Gramatyk przeznacza na opis czasów przedchrześcijańskich 46,7%, a hiszpańska Croni-
ca General  40,7%. Interesujące  byłoby porównanie udziału mitycznej prahistorii w kronikach innych państw środkowoeu-
ropejskich. Kroniki węgierskie do przeszłości przenoszą  wyjaśnienie stosunków między władcą  a społeczeństwem (przysię-
ga krwi Siedmiu Węgrów u Anonima, stosunki król-szlachta oparte na prawie oporu — Kéza); kształtują  propagandę 
władzy (św. Władysław jako waleczny rycerz o wysokich cnotach moralnych) oraz praw państwa do posiadania określonych 
ziem (dziedziczenie władzy po Attyli u Anonima i — dodajmy od siebie — w Kronice  węgiersko-polskiej;  Historia  huńska 
Kézy). Z kronik węgierskich opisujących  przybycie Węgrów do Panonii więcej można się dowiedzieć o czasach kronikarzy, 
niż o tym wydarzeniu. Ich źródłem była tradycja ustna, współczesna poezja epicka oraz Regino z Prüm. 

Istvan Bosnyak (Nowy Sad) zajął  się problemem A honfoglalâs  apoHgiâja  hârom kôzépkori  tôrténeti  mûvûnkben  [Apo-
logii przybycia Węgrów do ojczyzny w trzech średniowiecznych dziełach historycznych, s. 212-220]: Gesta Anonima, Kroni-
ce Szymona Kézy oraz Kronice  obrazkowej.  Wyróżnił on trzy sposoby legitymizacji zajmowania ziemi w źródłach węgier-
skich: totemiczno-nomadyczny (podanie o cudownym jeleniu prowadzącym  Hunów do Meotydy oraz podanie o białym 
koniu), identyfikacji  etnicznej (pochodzenie od Hunów: genealogiczne u Anonima, etniczne u Kézy) oraz chrześcijańskie 
(Panonia Ziemią  Obiecaną  Węgrów w analizowanych kronikach, a dodajmy, że i w Kronice  węgiersko-polskiej). 

W dziale tym opublikowano jeszcze artykuły dotyczące  historiografii  nowożytnej: Dusanka Dinić-Kneżević (Nowy 
Sad), Доселавапе  Макара  y српско] историографии (s. 221-229) [stan badan serbskich od XVIII w. na temat roli 
Węgrów, przede wszystkim w dziejach Serbów]; Agnes Ózer (Nowy Sad), A szerb tôrténeiïrâs  magyarsâgképe.  Két  tôrténész 
— két  szemlélet  [Obraz węgierskości w serbskiej historiografii.  Dwóch historyków — dwa spojrzenia, s. 230-237] [dwie 
metody ujęcia roli Węgrów: nacjonalistyczne reprezentowane przez Stanoje Stanojevicia, podkreśla negatywną  rolę Ma-
dziarów w historii Południowej Słowiańszczyzny oraz obiektywne Vladimira Corovicia]; Biljana Śimunović (Nowy Sad), 
Истори]'ско  Друштво  у Ховом  Саду и доселавапе Макара  y Панонску  низи]'у  (s. 238-244) (kolejny przyklad Streit  der 
Historiker,  tak powszechnej w międzywojennej Europie). 

Kolejny dział książki  dotyczy literatury i tradycji ludowej. Zawiera on studia: Magdolna Danyi (Nowy Sad), „Verecke 
Mres  ûtjân jôttem én..." Ady  Endre  Góg és Magóg  fia  vagyok  én... versének  elemzése [„Szedłem ja po sławnych drogach 
Wereckiej Przełęczy...". Elementy wiersza Endre Ady'ego: Jestem synem Goga i Magoga, s. 249-254] [autorka analizuje 
wykorzystanie wątków  znanych ze średniowiecznych kronik węgierskich we współczesnej poezji — 1906 r.]; Irén Lancz 
(Nowy Sad), A X  szâzadi  magyarokról  — Kodolânyi  Jânos  Pogâny tûzek  dmû  regénye alapjân [O Węgrach z X wieku — na 
podstawie powieści Janosa Kodolanyiego Pogańskie  ognie, s. 255-261] [powieść stanowiła próbę oddania przez pisarza 
atmosfery  X w., m.in. przez usiłowanie rekonstrukcji ówczesnego języka w oparciu o gruntowne studia nad epoką];  Karoly 
Jung, „Emleekewzzeunk  reegiekreul..."  A Pannóniai Ének  gombosi (?)  vâltozatainak  (?)  kérdéséhez  [„Pamiętamy o daw-
nym..." Do problemu gomboskiej (?) redakcji (?) Pieśni Panońskich,  s. 262-275] [analiza tzw. Pieśni Panońskich,  znanych 
tylko z XVIII-wiecznych wydań, które mogły zachować średniowieczną  epikę o zajęciu Panonii przez Węgrów]; György 
Papp (Nowy Sad), A magyar honfoglalâs  emlékei  szóMsainkban  [Wspomnienie przybycia Węgrów do Panonii w przysło-
wiach, s. 276-289]; Ferenc Bagi (Nowy Sad), Az osi népi gyermeknevelés  elemei mondókâinkban  [Elementy dawnego, ludo-
wego wychowania dzieci w piosenkach, s. 290-299]. 
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Ostatni dział przedstawia przebieg obchodów milenium państwa węgierskiego w 1896 roku na terenie Wojwodiny, 
Baczki i Sremu. Poświęcone mu są  następujące  studia: Tibor Pal (Nowy Sad), O односу народности Угарске  према 
прослави хиладгодишпице доласка Макара  у Панонску  нижу (s. 303-309); Jan Sirâcky (Bratysława), Словаци и Ма^ари 
у Во]водини — неке паралеле (сличностиразлике)  пиховог доселавапа и далег живлепа (s. 310-326); Katalin Kaich 
(Nowy Sad), Bâcs-Bodrog  vârmegyei monografia  1896-ból  [Monografia  komitatów Bâcs-Bodrog z 1896 r., s. 327-338] 
[dzieje powstawania historycznej monografii  jednego z komitatów, których wiele powstało w czasie obchodów milenij-
nych]; Ferenc Németh (Nowy Sad), A millenium Bânâtban — bânâtiak  a milleniumon.  Hogyan  ünnepeltek  1896-ban To-
rontâl  megyében a honalapûâs ezredik  évfordulôjât  [Milenium w Banacie — Banatczycy w milenium. Jak świętowano w 1896 
r. w komitacie Torontâl tysięczną  rocznicę założenia ojczyzny, s. 339-345]; Mirko Grlica (Subotica), Прослава  милени]ума 
у Суботици  1896. годинне (s. 346-353); Zoltan Kalapis z kolei omawia Szâzéves  a zimonyi milleniumi emlékmû  [Stulecie 
zemuńskiego pomnika milenijnego, s. 354-362]; Milena Jovanovic (Nowy Sad), Millen(n)arium  у Новосадско]'  гимнази]'и 
(s. 365-373). 

Omawiana książka  jest rzetelną  próbą  spojrzenia na przybycie Węgrów do Panonii przez pryzmat doświadczeń wielona-
rodowościowej Wojwodiny. Nic dziwnego, że znaczna część autorów rozpatrywała stosunki węgiersko-słowiańskie, podkre-
ślając  ich wagę dla obu stron. Tylko na marginesie pojawiały się echa współczesności, czy przez sugerowanie swojego 
negatywnego stosunku do nacjonalistycznej historiografii  serbskiej (A. Ózer, s. 235-236), czy przez stwierdzenie Z. Kalapi-
sa, że Węgrzy nie byli w stanie przyjąć  utraty przewagi etnicznej w Wojwodinie w XIX w. podobnie jak dziś rządzące  kręgi 
serbskie nie przyjmują  do wiadomości utraty przez Serbię Kosowa (słowa wypowiedziane przed serbskimi czystkami 
etnicznymi i nalotami NATO). Z omawianej pracy wypływa optymistyczny wniosek, że w każdych warunkach możliwa jest 
wolna od emocji, pełna wzajemnego zrozumienia dyskusja o faktach  historycznych. Również dlatego książka  ta warta jest 
przybliżenia polskim historykom. 

Ryszard  Grzesik 
Instytut  Sławistyki  PAN 

Warszawa-Poznań 

Bernhard B i s c h o f  f,  Katalog  der  festländischen  Handschriften  des  neunten Jahrhunderts 
(mit  Ausnahme der  wisigotischen),  Teil I: Aachen-Lambach, (Bayerische Akademie der 
Wissenschaften,  Veröffentlichungen  der Kommission für  die Herausgabe der mittelalter-
lichen Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz] Harrassowitz Verlag, Wiesba-
den 1998, ss. XXVIII + 495. 

Projekt przedsięwzięcia jakim było zebranie podstawowych informacji  o rękopisach łacińskich powstałych w IX w. 
pojawił się przed ponad czterdziestu laty. Znany już wówczas i bardzo ceniony przez środowisko paleografów  Bernhard 
Bischoff  ogłosił na X Międzynarodowym Kongresie Historyków w Rzymie w 1955 roku projekt opracowania katalogu 
kontynentalnych rękopisów z IX w. (bez wizygockich), który miał być odpowiednikiem i zarazem dalszym ciągiem  znanego 
i uznanego dzieła E. A. Lowego (przy którym aktywnie współpracował także B. Bischoff)  Codices  Latini Antiquiores1 

(cytowane dalej jako CLA), dla rękopisów powstałych przed rokiem 800. Bischoff  szacował wówczas liczbę rękopisów 
na ok. 5000. W kilka lat później zwrócił się z apelem do mediewistów, a przede wszystkim do paleografów  i wydawców 
tekstów antycznych i wczesnośredniowiecznych, jak i do wszystkich zainteresowanych rękopisami karolińskimi, o nadsyła-
nie mu informacji  o rękopisach uznanych za powstałe w IX w. oraz fotografii  z próbkami pisma2. Szacowana liczba rękopi-
sów wzrosła do 6500. Przedsięwzięcie Bischoffa,  chociaż miało charakter prywatny, spotkało się z uznaniem środowiska 
naukowego i szerokim odzewem. Współpraca Bischoffa  z Lowem (od 1933 r.) przy edycji kolejnych tomów CLA oraz 
opublikowanie przez niego w 1940 r. pierwszego tomu paleograficznego  przeglądu  produkcji rękopiśmiennej karolińskich 
skryptoriów południowoniemieckich3 ugruntowało jego autorytet naukowy. Powszechną  praktyką  było zwracanie się do 
niego o ekspertyzy paleograficzne,  których podejmował się na podstawie nadsyłanych fotografii  z próbkami pisma. Z nad-
syłanych mu materiałów, z fotografii  zamawianych przez niego w bibliotekach oraz z własnych notatek zebranych podczas 
licznych wojaży naukowych po bibliotekach europejskich rozrastało się prywatne archiwum Bichoffa4  a wraz z nim jego 
nieporównywalna z żadnym z pozostałych paleografów  znajomość karolińskiej spuścizny rękopiśmiennej. 
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