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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 
inne cytowane w oparciu o jego ekspertyzy: saec. IX,4/4 (L. Bieler, The  Irish  Penitentials,  Dublin 1963, s. 15); saec. IX,2/2 (R. Kottje, Der Liber ex lege 
Moysis,  w: Irland  und  die  Christenheit,  Bibelstudien  und  Mission,  hrsg. P. Ni Chathain, M. Richter, Stuttgart 1987, s. 62). 

1 Zob. jej monografię  kroniki książąt  normandzkich Wilhelma z Jumièges: Gesta Normannorum  Ducum. Een studie  over de  handschriften,  de  tekst,  het 
geschiedwerk  en het genre, 1982, oraz dwutomową  edycję trzech kronik normandzkich w serii Oxford  Medieval  Texts:  The  Gesta Normannorum  Ducum of 
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wstęp i trzy części, te zaś na sześć rozdziałów, jako siódmy rozdział występują  rozważania zamykające  całość. Do tego 
dochodzi aneks zawierający  angielskie przekłady fragmentów  sześciu źródeł ilustrujących  wywody Autorki, kilkanaście 
stron przypisów do tekstu, rozumowana bibliografia  zagadnienia oraz skorowidz. Pod względem czasowym praca wkracza 
jeszcze częściowo w wiek XIII, w intencji Autorki ma uzupełnić lukę badawczą,  występującą  jej zdaniem pomiędzy okre-
sem karolińskim a późnym średniowieczem; pod względem przestrzennym koncentruje się — co nie wynika z tytułu — na 
Anglii i Francji, obejmuje jednak także, choć w skromniejszym zakresie, Cesarstwo, zarówno jego północne, jak i połu-
dniowe regnum, sporadycznie dotyka również Skandynawii. 

Głównym celem pracy, a zarazem jej rezultatem, jest wykazanie znacznie większej niż by to mogło wynikać z istnieją-
cej podstawy źródłowej roli kobiet w kształtowaniu i przekazywaniu pamięci, zwłaszcza rodzinnej. Nie tak dawno Patrick 
Geary próbował wykazać, że wraz z początkiem  II tysiąclecia  nastąpił  w naszym kręgu cywilizacyjnym regres jeżeli chodzi 
0 aktywność memoratywną  (jeżeli wręcz nie ogólnie intelektualną)  kobiet, spowodowany przez postępujące  zmonopolizo-
wanie tej dziedziny życia przez duchowieństwo, zwłaszcza benedyktynów2. Autorka występuje z inną  koncepcją,  jej zda-
niem właściwsze byłoby traktowanie roli kobiet (tak świeckich jak zakonnic) w zachowywaniu i przekazywaniu tradycji nie 
w bezwzględnej opozycji wobec mężczyzn (duchownych, mnichów), lecz w sensie — choćby ograniczonej — współpracy 
1 komplementarności. Przytoczone przez nią  w rozdziale wstępnym (s. 11 nn.) egzotyczne, bo afrykańskie,  analogie wska-
zują  na to, że w społecznościach niepiśmiennych, przywiązujących  jak wiadomo duże znaczenie do przekazywania wie-
dzy o przeszłości i „skazanych" na przekaz wyłącznie  ustny, kobietom nie tylko że przypadała w tym zakresie ważna rola, 
ale można nawet mówić o wyraźnym podziale ról — zupełnie inny obraz przeszłości (zwłaszcza najważniejszych, egzy-
stencjalnych dla plemienia czy rodu wydarzeń) przekazuje tradycja „męska" i „żeńska"; obie tradycje mogą  być wręcz 
nieprzystawalne. 

Także „historia niepiśmienna, ustna" (oral  history), nie powinna być, jak słusznie wywodzi van Houts, ostro przeciwsta-
wiana „pisemnej", nie była po prostu jej poprzedniczką.  Oba modele, co do tego nie może być już chyba wątpliwości, 
współistniały przez długi czas (bynajmniej nie na zasadzie „klasowej" czy ogólnie — społecznej opozycji) i wzajemnie na 
siebie oddziaływały. Początkowo  model ustny przeważał zdecydowanie, zaspokajając  najzupełniej potrzeby społeczne i in-
telektualne społeczeństwa (nie tylko warstw upośledzonych), a kultura pisma stanowiła w nim jedynie drobne „wysepki" 
czy enklawy. Prawda, że „sektor pisma" cechował się dynamiką,  ulegając  mniej więcej stałemu procesowi ekspansji, 
podczas gdy „sektor kultury słowa" ulegał stopniowej redukcji, zresztą  występowały dziedziny i sytuacje graniczne: rudy-
mentarne przejawy pisma mogły np. nabierać cech i funkcji  magicznych3, głośne czytanie zbliżało się do słowa mówionego. 
Uwzględnić także trzeba, oprócz pisanych i werbalnych środków przekazu, również takie, na ogół trudne do odszukania 
w materiale źródłowym (z natury rzeczy pisanym i „werbalnym") elementy jak gest, modulacja głosu, improwizacja, reżyse-
ria i scenografia. 

To zaś, że memoria, zwłaszcza ta o charakterze osobistym, rodzinnym czy rodowym, u progu rozwiniętego średniowie-
cza tak bardzo nabrała na znaczeniu, a zarazem — czego wykazanie pozostanie zasługą  omawianej tu pracy — znalazło się 
przy jej kultywowaniu miejsce i dla kobiet, spowodowane zostało dwoma głównie przyczynami: znacznym (poza granice 
absurdu) zwiększeniem w XI w. rygoryzmu prawa kanonicznego co się tyczy stopnia pokrewieństwa (także powinowactwa) 
uniemożliwiającego  zawarcie związku  małżeńskiego (co zostało złagodzone dopiero na początku  XIII w.) oraz względami 
majątkowo-rodzinnymi  związanymi  ze stabilizacją  stanu szlacheckiego i zagrożeniem dla stanu posiadania poszczególnych 
rodzin w przypadku wymierania najbliższych krewnych. Okoliczności te, częsta konieczność dokumentowania praw do 
majątku,  wręcz wymuszały kultywowanie pamięci rodzinnej, także w linii żeńskiej, która niejednokrotnie (gdy skromniej-
szej pozycji społecznej mężczyźni żenili się z przedstawicielkami rodów wyżej usytuowanych w hierarchii społecznej) była 
bardziej od męskiej „dostojna" i którą  prawo lenne z czasem zaczęło dopuszczać do dziedziczenia. Autorka wskazuje na 
interesujący  szczegół: otóż często pamięć genealogiczna w żeńskiej linii sięga większej liczby pokoleń (5-6) wstecz niż 
w męskiej. Tłumaczy się to znacznie niższym na ogół wiekiem dziewcząt  niż mężczyzn w chwili zawierania małżeństw, 
czego konsekwencją  bliższą  była mniejsza różnica lat między pokoleniami u kobiet niż u mężczyzn, a następną  — niedo-
stępna na ogół mężczyznom liczba pokoleń żyjących  współcześnie z kobietą  (o ile, rzecz jasna, nie zmarła ona przedwcze-
śnie przy porodzie lub w związku  z nim). 

Mimo przyjętego ograniczenia czasowego i przestrzennego, Autorce udało się zebrać bogaty i dość różnorodny mate-
riał na poparcie swych tez. W pierwszej części zajęła się rolą  i miejscem kobiet jako świadków przeszłości w oralnym 
modelu kultury. Są  one dostępne poznaniu, zależnym niemal w całości od zabytków pisanych, będących  z przyczyn ogólnie 
znanych niemal przez całe średniowiecze (choć z wieloma, tylko częściowo szerzej znanymi wyjątkami4)  niezaprzeczalną 
domeną  mężczyzn, przez długie stulecia w praktyce — duchownych, w stopniu śladowym; zasługą  van Houts pozostanie 
staranne zestawienie wszelkich odnośnych, bezpośrednich i pośrednich danych. Osobno potraktowała kronikarstwo i rocz-

William  of  Jumièges,  Orderis  Vitalis  and  Robert of  Torigny  (1992-1995). W znanej serii wydawniczej Typologie  des  sources du  moyen âge occidental,  jako 
zeszyt 74, ukazało się jej pióra opracowanie Local and  Regional Chronicles.  Zob. także wiążącą  się ściśle z jednym wątkiem  omawianej monografii 
rozprawę Women  and  the writing  of  history in the early Middle  Ages: the case of  Abbess Matilda  of  Essen and  Aethelweard,  „Early Medieval Europe" 1, 
1992, 1, s. 53-68. 
2 P. Geary, Phantoms of  remembrance. Memory  and  oblivion at the end  of  the First  Millennium,  Princeton 1994. 
3 Zob. S. Bylina, Kultura  ludowa  a pismo w Polsce średniowiecznej,  „Res Historica", Lublin, 3, 1998, s. 23-36. 
4 Problem literackiej (w szerokim znaczeniu tego pojęcia) aktywności kobiet w średniowieczu, żywo dyskutowany i rozwijany w mediewistyce światowej 
ostatnich dekad, nie może być tu rozwinięty. Recenzent przygotowuje na ten temat większą  pracę. 
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nikarstwo, osobno hagiografię  (żywoty świętych i miracula).  Zwłaszcza w hagiografii,  a już szczególnie w przypadku świę-
tych płci żeńskiej, znaczenie świadectw kobiecych musiało być w wielu przypadkach wybitne (jak o tym świadczą  na naszym 
polskim gruncie choćby Miracula  s. Stanislai  czy Żywot  św. Kingi)  i w trosce o „dobro sprawy" najbardziej nawet mizogini-
stycznie nastawieni przedstawiciele męskiego świata decydentów zmuszeni byli je dopuszczać i uznawać jako pełnoprawne. 
Znikoma co prawda jest liczba utworów historiograficznych  (przykłady: Hroswita z Gandersheimu, z innego kręgu kultu-
rowego: Anna Komnena), czy hagiograficznych  (przykłady: Baudoniwia w czasach merowińskich, Berta z Villach) expressis 
verbis kobiecego pióra, ale po pierwsze: istnieje możliwość wyłowienia z morza anonimowego piśmiennictwa (zwłasz-
cza, choć nie tylko hagiografii)  średniowiecza dalszych utworów, które np. na podstawie kryteriów wewnętrznych można 
próbować przypisać kobietom5, oraz — i na tym m.in. polega poznawcza wartość omawianej monografii  — istnieje nieo-
czekiwanie znaczna liczba przekazów i poszlak dowodzących  inspiratorskiej i/lub informacyjnej  (nie mówiąc  już o mecena-
sowskiej) roli kobiet w powstawaniu takich dzieł. Kwestia ta znalazła odbicie także w II części książki,  „Wspomnienie 
[remembrance]  przeszłości", gdzie poddano analizie mechanizmy i przejawianie się roli kobiet w procesie kształtowania 
tradycji. Przypadkiem szczególnym są  klasztory saskie doby ottońskiej, które były kto wie czy nie najważniejszymi i najbar-
dziej aktywnymi w tej dobie ośrodkami kultywowania pamięci rodowej Ludolfingów.  Wiele wskazuje na doniosłą  rolę 
kobiet w tej dziedzinie w Skandynawii doby wikińskiej, potraktowanej jednak przez Autorkę w sposób marginalny. Inne 
regiony dziejów europejskich czekają  dopiero na analizę w rodzaju zaprezentowanej przez E. van Houts. Na baczną  uwagę 
zasługuje także mieszczący  się w tej części rozdział 5, poświęcony „materialnym sworzniom" pamięci (Objects  as pegs for 
memory) — obiektom poczynając  od miejsc bitewnych, poprzez zamki i domostwa (przypomnijmy przykład negatywny — 
skargę Wincentego z Kielczy o niemożności znalezienia „na miejscu", mimo tego, że żyli jeszcze potomkowie rodu i mimo 
zachowania się fundamentów  domu Świętego i zbudowanego przezeń kościoła, żywej pamięci o św. Stanisławie), po broń, 
szaty, kosztowności, różne utensylia, wreszcie insygnia władzy itp. 

Ostatni rozdział poświęcony został problemowi szczególnemu, na którego przykładzie walory metodyczne pracy mo-
gły się ukazać w pełnym blasku — mianowicie ukształtowaniu się i przemianom tradycji o bitwie pod Hastings i norman-
dzkim podboju Anglii w 1066 r. Gwałtowne i bezprzykładne co do zakresu zmiany w składzie warstwy panującej  w Anglii 
pociągnęły  za sobą  daleko idące  zmiany stosunków własnościowych, określone zachowania wielu niewiast (zwłaszcza wdów 
po poległych lub straconych arystokratach anglosaskich), szukających  ratunku albo w poślubieniu Normanów albo — 
odwrotnie — w celi klasztornej, wreszcie — skutki ideologiczne, także co się tyczy pamięci rodzinnej i występowania 
poczucia najpierw wyższości, następnie — poczucia winy u strony zwycięskiej, upokorzenia, następnie — pogodzenia się 
z losem po stronie zwyciężonej, stopniowo — pojednania i wzajemnej solidarności. Na niejednym przykładzie Autorka 
wykazała, w jaki sposób przekazywane przez matki anglosaskiego pochodzenia elementy tradycji o Podboju trafiały  na 
karty dzieł historiograficznych  autorów anglonormandzkich (dość wspomnieć, że miejscowego, anglosaskiego pochodzenia 
były matki trzech bodaj najwybitniejszych dziejopisów Podboju: Wilhelma z Malmesbury, Henryka z Huntington i Ordery-
ka Witalisa). 

Wywód jest klarowny, praca została napisana zgodnie z najlepszymi tradycjami anglosaskiej nauki historycznej, to 
znaczy jest zwięzła, zdyscyplinowana metodycznie i merytorycznie, nie obarczona ponad miarę aparatem krytycznym. 
Zaliczam ją  do wybitnie inspirujących  poznawczo. 

Jerzy  Strzelczyk 
Uniwersytet  im. A. Mickiewicza  w Poznaniu 

Instytut  Historii 

Robert F o s s i e r, L'histoire  économique  et sociale  du Moyen  Age occidental.  Questions,  sour-
ces, documents  commentés,  L'Atelier du médiéviste 6, Brepols, Turnhout 1999, ss. 408, il. 

Niedawno ukazał się kolejny, szósty tom z francuskiej  serii podręczników do studiów nad średniowieczem, L'Atelier  du 
médiéviste.  Seria ta była niedawno recenzowana na łamach „Studiów Źródłoznawczych"1. Przypomnimy więc tylko, iż 
została ona pomyślana jako pomoc dla początkującego  mediewisty, który musi nauczyć się rudymentarnej krytyki źródeł, 
jak również poruszania się w masie tzw. literatury przedmiotu, wokół tych źródeł narosłej. I tak oto, po publikacjach 
dotyczących  m.in. dyplomatyki i epigrafiki,  do rąk  czytelnika trafia  podręcznik do badań nad historią  społeczno-gospodar-
czą,  który wyszedł spod pióra Roberta Fossier, wybitnego znawcy dziejów społeczeństwa średniowiecznego. 

Ta obszerna książka  sprawia kłopoty już na początku.  Nie wiadomo bowiem, jaki jest właściwie jej tytuł. Otóż na 
skutek niestaranności wydawcy, tytuł wydrukowany na obwolucie (jak również w nocie informacyjnej  o serii) brzmi: Sour-

5 W artykule z 1992 r., wymienionym w przypisie 1, E. van Houts wysuwa np. tezę, że znane Annales Quedlinburgenses  — jedno z najważniejszych 
źródeł epoki ottońskiej — nie tylko że powstały w żeńskim klasztorze, ale również zostały napisane przez kobietę — zapewne członkinię tego 
królewskiego konwentu. 

1 Recenzja całej serii — A. Adamska, Stud. Źródł. 37, 2000, s. 177-181; recenzja podręcznika epigrafiki  — B. Trelińska, ibid., s. 181-182. 


