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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. 

1 B. Bischoff,  Paläographie  der  abendländischen  Buchschriften  vom V.  Bis zum XII.  Jahrhundert,  w: Relazioni del  X  Congresso  Internazionale  di  Scienze 
Storiche,  vol. I, Firenze 1955, s. 390 nn. 
2 B. Bischoff,  Le projet d'un  catalogue  paléographique  des  manuscrits latins du  neuvième siècle, „Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique" 30, 
1959, s. 223-7 oraz B. Bischoff,  Über  den  Plan eines paläographischen  Gesamtkatalogs  der  festländischen  Handshriften  des  neunten Jahrhundert,  „Archiva-
lische Zeitschrift"  59,1963, s. 166-7. 
3 B. Bischoff,  Die südostdeutschen  Schreibschulen  und  Bibliotheken  in der  Karolingerzeit,  t. 1: Die bayerische Diözesen, Leipzig 1940, wyd. 2 poprawione 
Wiesbaden 1960, t. 2: Die vorwiegend  österreichischen Diözesen, Wiesbaden 1980. 
4 Zapiski zostały opublikowane w oryginalnej postaci na mikrofiszach:  Handschriftenarchiv  Bernhard  Bischoff  (Microfiche-Ausgabe),  hrsg. A. Mentzel-
-Reuters [Monumenta Germaniae Historica Hilfsmittel  16], München 1997. 
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W ostatnich latach życia Bischoff  przygotowywał wydanie katalogu drukiem czego jednak nie doczekał. Jedynie oma-
wiany tu tom został niemal w całości przygotowany pod nadzorem Bischoffa,  ale nie zdążył  on przed śmiercią  przeprowa-
dzić korekty. Dalsze prace nad całością,  projektu zostały przejęte przez Kommission für  die Herausgabe der mittelalterli-
chen Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz działającą  przy Bayerische Akademie der Wissenschaften  w Mo-
nachium. Tylko opisom manuskryptów z niektórych bibliotek (m.in. Erfurt,  Gotha, Halle) ostateczną  postać została nada-
na przez współpracowników na podstawie notatek Bischoffa.  Ze względu na niezwykłą  wartość naukową  dzieła Bischoffa 
i przedłużające  się prace redakcyjne wydruki robocze prezentowanego tomu były udostępnione do wglądu  dla zaintereso-
wanych czytelników w zbiorach dwóch instytucji monachijskich: Bayerische Staatsbibliothek oraz w Bayerische Akademie 
der Wissenschaften5. 

Kompletny katalog będzie się składać z trzech części, w których rękopisy zostały uporządkowane  według miejsca 
obecnego ich przechowywania zgodnie z brzmieniem nazw w języku niemieckim (np. Breslau, a nie Wrocław). Poza oma-
wianym tu tomem wydawca (Birgit Ebersperger) zapowiedziała ukazanie się tomu drugiego z rękopisami od Laon do 
Paryża. Częściowo będzie się on opierał na kompletnych opisach przygotowanych przez Bischoffa,  przede wszystkim dla 
rękopisów z bibliotek następujących  tuż po Lambach oraz dla części rękopisów z Paryża. Część zaś luk można będzie 
zdaniem wydawcy uzupełnić na podstawie odręcznych notatek Bischoffa  dla poszczególnych rękopisów. Niestety, często 
opisy te są  bardzo lakoniczne. Ponadto Bischoff  często wyrabiał sobie ostateczne zdanie o rękopisie dopiero w momencie 
formułowania  ostatniej wersji opisu, przeznaczonego już do publikacji w katalogu. Nie została jeszcze ustalona przez 
redaktorów forma,  w jakiej zostaną  opublikowane zapiski Bischoffa  dotyczące  rękopisów, które powinny się znaleźć w to-
mie trzecim kończącym  się na manuskryptach z biblioteki w Zwettl. Nad tą  częścią  Bischoff  nawet nie rozpoczął  systema-
tycznej pracy i pozostały jedynie notatki robocze. Znacznym ułatwieniem dla zespołu przygotowującego  kolejne tomy jest 
sporządzona  lista wszystkich rękopisów napisanych w IX w., która została zestawiona osobiście przez Bischoffa. 

Przechodząc  do szczegółowego omówienia prezentowanego tomu chciałbym zwrócić uwagę na drobny, ale zdecydo-
wanie ułatwiający  korzystanie z katalogu zabieg edytorski, mianowicie na stały układ treści w obrębie każdego zapisu. 
Rękopisy datowane na IX w. opatrzone są  numerem bieżącym  i dobrze by było, aby na wzór przyjętego w nauce cytowania 
rękopisów z CLA, również cytowano numery a nie strony. Rękopisy powstałe wcześniej, ale zawierające  dodatki wpisane 
w IX w. oznaczane są  numerem wpisu poprzedniego z dodatkiem litery. Niezwykle cenne jest uwzględnienie w katalogu 
rękopisów, które były zdaniem Bischoffa  błędnie datowane na wiek IX, a jako takie funkcjonują  w literaturze przedmiotu 
— te nie są  numerowane. Pozwala to zainteresowanym upewnić się, że rozpatrywany rękopis znany był Bischoffowi,  i że 
świadomie został z głównego zasobu katalogu wyłączony,  a nie przeoczony. Uwzględnione zostały także rękopisy zaginio-
ne, których opis dokonany został na podstawie zachowanych fotografii  lub jedynie na postawie zapisek w literaturze. 

Każdy opis zaczyna się oczywiście sygnaturą  (lub sygnaturami, jeśli znany jest powszechnie pod starszymi sygnatura-
mi), dalej podane są:  proweniencja biblioteczna, zawartość, przy której ograniczono się jedynie do rzeczy najważniejszych 
lub dominujących  w rękopisie, liczba kart, wymiary kart oraz wymiary światła zapisu, liczba szpalt, numerowanie kart, 
określenie rodzaju pisma, charakterystyczne ligatury i abrewiacje, pismo wyróżniające,  ornamentyka oraz cechy szczegól-
ne: jak korektury, glosy, próby pióra etc. Odsyłacze do literatury są  więcej niż skromne. Tylko dla niewielkiej części 
rękopisów jest to usprawiedliwione faktem,  iż dopiero dzięki Bischoffowi  zostały one wprowadzone do obiegu naukowego. 
Podając  odsyłacze do literatury Bischoff  kierował się najprawdopodobniej miejscem, w którym została opublikowana foto-
grafia  z próbkami pisma. Pod tym względem prezentowany Katalog zdecydowanie ustępuje zasadom przyjętym w CLA. Na 
końcu opisu wyróżnione są  dwie informacje  podstawowe z punktu widzenia założeń katalogu — miejsce powstanie (lub 
przynależność do określonej szkoły rękopiśmiennej lub regionu) oraz datowanie. Wyjątkiem  od tego schematu są  rękopisy 
już szczegółowo opisane przez Bischoffa  w jego Die südostdeutschen  Schreibschulen  (zob. przypis 3), dla których przyjął 
założenie, iż po bardziej szczegółowe informacje  wystarczy czytelnika odesłać do tej pracy. Z jednej strony zabieg ten 
znacznie odchudza prezentowany tom, ale jednocześnie czyni z niego dzieło, które nie jest w pełni samodzielne. Dla 
polskiego czytelnika jest to dodatkowe utrudnienie. 

W przypadku, gdy chodzi jedynie o dopiski z IX w. w rękopisach wcześniejszych (sprzed 800 r.), opis jest bardziej 
skrócony, gdyż pełne informacje  można naleźć w CLA, a dokładniej omawiane są  tylko późniejsze dodatki. 

Dzieło B. Bischoffa  ma dla polskich badaczy znacznie większe znaczenie niż podobne przedsięwzięcie E. A. Lowego 
w CLA, ponieważ w polskich bibliotekach nieco więcej znajdujemy rękopisów z IX w. niż wcześniejszych. Z tego tytułu, że 
książka  ta z pewnością  znajdzie polskiego czytelnika — w tym tomie mamy biblioteki krakowskie, także pod sygnaturami 
berlińskimi (12), oraz Bibliotekę Kórnicką  (1), Gniezno (2), odsyłacze do Warszawy — należy się wyjaśnienie problemów 
na jakie czytelnik mniej zorientowany ze spuścizną  B. Bischoffa  może zetknąć  się przy lekturze jego dzieła. 

Można wskazać pewne niezrozumiałe luki, jak choćby najnowsze odkrycia rękopisów, także te znane Bischoffowi, 
które nie są  uwzględniane w katalogu. Nie znajdziemy fragmentów  rękopisów pod sygnaturą  Basel, Universitätsbibliothek, 
N I nr 67 a-b oraz nr 68a-b, które zostały opublikowane przez M. Steinmanna6, ten zaś powoływał się na ekspertyzy 
Bischoffa.  W księgozbiorze Biblioteki Katedralnej w Fritzlar znajduje się rękopis o sygnaturze Ms 125.2, którego dokładny 
opis podaje G. List w katalogu zasobów tej biblioteki7, natomiast opuszczony jest on przez Bischoffa.  To samo dotyczy 

5 Tak podaje G. Silagi w „Gazette du livre médiéval" 27,1995, automne, s. 64. 
6 Neue  Fragmente  aus der  Basler Bibliothek,  „Archiv für  Diplomatik" 38, 1992, s. 345-356. 
7 Die Handschriften  der  Dombibliothek,  Wiesbaden 1984, s. 205n oraz L. Denecke, Bibliotheken  im mittelalterlichen  Fritzlar,  w: Fritzlar  im Mittelalter, 
Fritzlar 1974, s. 237. 
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rękopisu fuldajskiego,  Landesbibliothek, Aa 2, który składa się z czterech części8 a Bischoff  notuje tylko jedną  bez usto-
sunkowania się do pozostałych trzech, mimo iż w literaturze uchodzą  one za napisane w IX w. 

Z pewnością  niejeden z czytelników zostanie zaskoczony zmiennymi ocenami Bischoffa  — w porównaniu do wcze-
śniejszych jego publikacji — odnośnie wielu rękopisów. I tak na przykład rękopis Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, 
Phillipps 1708, w tym katalogu uznany został za produkt skryptorium w Soissons, podczas gdy jeszcze niedawno M. Gor-
mann powoływał się na ekspertyzę Bischoffa,  w której tenże umiejscowił go w Reims9. Zmiany lokalizacji skryptorium 
macierzystego w porównaniu do poprzednich ekspertyz Bischoffa  są  nadspodziewanie liczne. 

Zmiany te jednak nie są  uzasadniane przez Bischoffa.  Zainteresowany czytelnik nie dowie się dlaczego rękopis do tej 
pory uznawany przez Bischoffa  za produkt skryptorium X, teraz przypisywany jest skryptorium Y. To samo dotyczy zmian 
daty powstania rękopisów. Jak zwykle, gdy chodzi o prace o charakterze katalogowym Bischoffa  należy zawierzyć jego 
autorytetowi. 

Duży niedosyt wzbudza rzadko (6 przypadków) pojawiające  się wskazanie na powiązania  konkretnego rękopisu z in-
nym(i) — fakt  na który Bischoff  w innych pracach zwracał szczególną  uwagę. Rzadko znajdziemy wskazania na rękopisy, 
które służyły za wzorzec, z którego został skopiowany, lub dla jakiego był wzorcem, nawet wówczas, gdy są  to fakty  już 
odnotowane przez literaturę, a nieraz przez samego Bischoffa  w innych publikacjach bez powoływania się na nie. 

Jedną  z bardziej zaskakujących  nowości, które można znaleźć w katalogu są  istotne zmiany nie tylko w datowaniu 
wielu rękopisów — co jest jak najbardziej zrozumiałe10, ale przede wszystkim w sposobie określania czasu powstania. 
Oprócz zauważalnej tendencji do systematycznego odmładzania rękopisów, można zauważyć, że Bischoff  w datowaniu 
przechodzi zdecydowanie na posługiwanie się w obrębie stulecia tercjami, a nie wcześniej przez niego preferowanymi 
ćwiartkami. Wcześniejsze datowania Bischoffa  tych samych rękopisów w oparciu o ćwiartki, a nawet dziesięciolecia są 
często zastępowane tylko tercjami. Nie znaczy to, że Bischoff  w ogóle rezygnuje z posługiwania się nimi (choć datowanie 
z dokładnością  co do dziesięciolecia pojawia się bodaj tylko raz). Dotyczy to także określeń typu „początek  IX w." lub 
„koniec IX w." na rzecz „pierwsza tercja" lub „trzecia tercja". Nie wydaje się, aby była to zmiana tylko kosmetyczna lub 
mająca  ujednolicić sposób określania czasu powstania. Prawdopodobnie powinno się interpretować to jako przyznanie 
się Bischoffa,  jak i metod paleograficznych  w ogólności, do porażki w usiłowaniu aż tak szczegółowego datowania co 
do dziesięciolecia. Czasem można się spotkać z datowaniem na pozór nie zmienionym, ale zostały przełożone akcenty 
(por. np. z wcześniejszego IX,2/4 na obecnie IX,2/3, a więc z okresu pomiędzy latami 825-850 przesuwa powstanie na 
lata 833-866). 

Mimo iż Autor starał się również uwzględnić rękopisy młodsze niż IX w., uwzględniając  te które pojawiają  się w litera-
turze z datowaniem na w. IX, to tu daleko mu do kompletności. Nie stanowi to wszakże problemu jeśli założymy, że brak 
rękopisu w katalogu oznacza, że jest on młodszy niż IX w. 

Rozpoczęcie publikowania katalogu jest wielkim wydarzeniem naukowym i z niecierpliwością  oczekiwane są  kolejne 
tomy. Jednak z wielu względów jest on nieporównywalny do dzieła E. A. Lowego, któremu ustępuje zdecydowanie w stop-
niu szczegółowości opisu paleograficznego,  w odsyłaczach do literatury, a przede wszystkim w braku reprodukcji próbek 
pisma. Porównując  jednak czas publikacji CLA (bez mała 40 lat) i zaplecze organizacyjne jak i zakres obejmujący  nieco 
tylko ponad 1800 rękopisów, podczas gdy katalog Bischoffa  obejmuje ponad trzykrotnie większą  liczbę rękopisów oraz to, 
że E. A. Lowe miał sztab współpracowników, w tym także B. Bischoffa,  a ten zdany był tylko na siebie, to owe różnice są 
jak najbardziej zrozumiałe. Żałować trzeba, że Bischoff  nie mógł już osobiście doprowadzić dzieła do końca. 

Dariusz Sikorski 
Poznań 

Elisabeth van H o u t s, Memory  and Gender  in Medieval  Europe, 900-1200, Macmillan Press 
Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London 1999, ss. 196. 

Oba wymienione w tytule pojęcia należą  w ostatnich latach do centralnych kategorii mediewistyki. Powiązanie  tema-
tyczne kwestii pamięci o przeszłości w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem historii „niepisanej" (oral  history), 
z podziałem ról społecznych między mężczyznami a kobietami (gender  history), wytycza nowe, jak wykazała Autorka, wielce 
obiecujące  perspektywy badawcze. Autorka, znawczyni historiografii  pełnego średniowiecza1, podzieliła swą  książkę  na 

8 R. Hausmann, Die theologischen  Handschriften  der  Hessischen  Landesbibliothek  Fulda  bis zum Jahr  1600, [Die Handschriften  der  Landesbibliothek 
Fulda,  Bd. 1], Wiesbaden 1992, s. 16 nn. 
9 M. Gorman, The  Commentary  on Genesis of  Claudius  of  Turin  and  Biblical  Studies  under  Louis the Pious, „Speculum" 72,1997, s. 322. 
1 0 Cambridge, Corpus Christ College, 279 — doczekał się aż trzech różnych datowań Bischoffa,  saec. IX-X lub Xin (w niniejszym katalogu) oraz dwa 
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