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Mediewistyka światowa pożegnała niedawno latynistę 
naszego stulecia, który jak nikt spenetrował średniowieczne 
zasoby rękopiśmienne księgozbiorów wielkich i małych, przej-
rzał i przebadał tysiące  kodeksów i poszytów, zidentyfikował 
i objaśnił niezliczone utwory intelektu i pióra, komentarze 
i glosy, skryptoria i szkoły, dukty pisarskie uroczyste i powsze-
dnie, techniki kreślenia liter i zdobień, nawyki pojedynczych 
skrybów dające  się rozpoznać nawet na szlakach wyznaczanych 
książce  przez jej użytkowników; paleografa  wreszcie, który 
bezbłędnie wyróżniał macierz skryptoryjną  rozproszonych po 
świecie luźnych kart. Polem jego badań była, jak to określono 
we wspomnieniach pośmiertnych, cała „przestrzeń duchowa 
łacińskiego średniowiecza". Największe jednak zadania pozna-
wcze widział Bernhard B i s c h o f f d l a  siebie w jej fazie 
wcześniejszej, od upadku cesarstwa rzymskiego aż po dorobek 
czasów ottońskich, z wielkim, właśnie w tej epoce, a do 
niedawna słabo znanym udziałem peryferii  wyspiarskiej. Nad-
zwyczajna pamięć wzrokowa i zmysł porządkujący  najdrobniej-
sze obserwacje w spójne rozpoznania historyczne czyniły z niego 
niemalże wyrocznię i filar  trudny do podważenia. Dzięki 
licznym swoim publikacjom i rozległym kontaktom kollokwial-
nym i korespondencyjnym stał się Bernhard Bischoff  niekwes-
tionowanym autorytetem mediewistyki światowej. Bo też 
dzieleniu się doświadczeniem erudycyjnym nie stawiał granic1. 

Ów szczególny kierunek erudycyjny: nauki pomocnicze 
wtopione w historię języka i kultury - Geistesgeschichte 
-nawyk do skrzętnego gromadzenia sprawdzonych z autopsji 
drobiazgów po to, aby je odnaleźć później, na swoim miejscu, 
w odtwarzanej rzeczywistości, nie na ostatku też wpisana 
w program badawczy przystępność, nastawienie wręcz na 
współpracę z innymi - było to dziedzictwo naukowe i moralne 
monachijskiej szkoły Ludwiga T r a u b e g o i jego ucznia 
i następcy, Paula L e h m a n n a . 

Bernhard Bischoff  urodził się w Altendorf  w Turyngii 
w rodzinie zarządcy  majątkowego.  Maturę wraz z solidnym 
wykształceniem w językach klasycznych uzyskał w niemieckim 
podówczas Sulechowie (Ziiffichau),  dokąd  przenieśli się rodzice. 
Za zachętą  swojego nauczyciela udał się do M onachium, aby tam 
studiować germanistykę (1924). Nieobecność wskazanego mu 
profesora  postawiła go przed koniecznością  innego, już własnego 
wyboru. Wybrał filologię  łacińską  w jej nowym mediewistycznym 
ukierunkowaniu. Z uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana 
w Monachium związał  się jużna całe życie. Na seminarium Paula 
L e h m a n n a przygotował obszerne „Studia nad rękopisami 
klasztoru św. Emmerama w Ratyzbonie wraz z badaniami nad 
skryptoriami karolińskimi południowej Bawarii" - przedmiot 
promocji doktorskiej w roku 1933. Mistrzami Bischoffa  byli 
jeszczeMaxV o s s 1 e r, germanista, i Martin G r a b m a n n, 
historyk kultury. Największą  jednak szkołą  było dla niego samo 
obcowanie z rękopisami, których bezmiar otwierał się przed nim 
w przepastnych zbiorach Królewskiej, dawniej Bayerische 
Staatsbibliothek, niewiele kroków od gmachu uniwersytetu. 
Habilitował się w roku 1943, najmniej sprzyjającym  nauce, na 
podstawie rozprawy o wejściu ludów celtyckich w orbitę szkoły 
łacińskiej (nie drukowanej). Po niespokojnych dla nauki 
i nauczania latach 1933-1939 środowisko uniwersyteckie do-
tknięte zostało tragedią  rodzeństwa Zofii  i Hansa Scholl, 
uwięzionych i straconych w lutym 1943, po krótkiej manifestacji 
oporu przeciw nazizmowi (Związek  Białej Róży)2. 

Zaciągnięty  do Wehrmachtu Bischoff  odbywał służbę 
wojskową  w Pradze jako bibliotekarz, co wykorzystał na 
przestudiowanie tamtejszych rękopisów średniowiecznych. 
W 1947 r. podjął,  znowu w Monachium, wykłady jako docent 
prywatny, w roku 1953 otrzymał powołanie jako Ordinarius 

1 Bernhard Bischoff  1906-1991. Wydano jako druk wewnętrzny Monumen-
ta Germaniae Historica, München 1992. Broszura z okazji akademii żałobnej 
zorganizowanej przez Bayerische Akademie der Wissenschaften,  Monumenta 
Germaniae Historica i Ludwig-Maximilian-Universität w dniu 23 stycznia 1992. 
Wspominali: Horst Fuhrmann, Jean Vezàn, Helmut Gneuss, Claudio Leonardi, 
Gabriel Silagi. Bibliografię  Snarłego zestawiła Sigrid Krämer. Korzystano też 
z życiorysu i bibliografii  pióra Gûntera В e r n t a ogłoszonej z okazji 65-lecia 
Bernharda Bischoffa  w Studia Monastica, Vol. 14, fasc.  1, 1972, Abadia de 
Montserrat (Barcelona), s. 237-252. 

2 Die deutsche Universität im Dritten Reich. Eine Vortragsreihe der 
Universität München, München 1966, s. 175 n. (relacja Fritza Leista). 
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na katedrę filologii  łacińskiej średniowiecza na miejsce od-
chodzącego  na emeryturę Paula Lehmanna. W tym samym 
roku przyjęło go do swojego wysokiego grona prezydium 
Monumenta Germaniae Historica, a cztery lata potem został 
czonkiem Bawarskiej Akademii Umiejętności. Uczestniczył 
w pracach jej licznych komisji do końca swoich dni. Między 
innymi przewodniczył pracom nad Słownikiem łaciny średnio-
wiecznej3. Doczekał jeszcze połączenia  się w roku 1990 na 
powrót w jeden komitet narodowy redakcji wschodnioberlińs-
kiej z macierzystą  zachodnią.  Pośród prac prowadzonych 
zespołowo w Akademii pod kierunkiem Bischoffa  poczytuje 
się mu za zasługę pomyślną  kontynuację wydawnictwa śred-
niowiecznych katalogów bibliotecznych obszaru niemieckie-
go, zaplanowanego niegdyś przez Ludwiga Traubego i kon-
tynuowanego przez Paula Lehmanna jeszcze siłami uniwer-
syteckimi4. 

Jak najpełniejsze rozpoznanie podłoża rękopiśmiennego 
średniowiecznej kultury książki  leżało temu erudycie szczegól-
nie na sercu, tak jak jego mistrzom. Bernhard Bischoff  włączył 
się do międzynarodowych przedsięwzięć w tej dziedzinie. 
Współtworzył organizujący  się w Paryżu Międzynarodowy 
Komitet Paleografii,  Centre International de Paléographie 
(1953), który patronuje publikowaniu przez redakcje narodo-
we kolejnych tomów Catalogue des manuscrits datés5. 

Od samego progu pracy naukowej, jeszcze doktoranta, 
zaprosił do współpracy uczeń Traubego Elias A. L o w e , 
autor wielotomowej faksymilowej  edycji Codices Latini An-
tiquiores, pomyślanej jako wszechstronnie opracowany kata-
log wszystkich zachowanych rękopisów kodeksowych sprzed 
roku 800. Za notą  tytułową  „przy współpracy B. Bischoffa" 
kolejne tomy CLA kryją  jego wieloletnią,  niebywałej precyzji 
poddawany wysiłek erudycyjny, bez którego - według zgodnej 
opinii badaczy - dzieło Lowe'go nie osiągnęłoby  swojej klasy6. 
Wspólnie z Lowe'm, albo i sam, Bischoff  odbywał podróże 
w celu systematycznego przebadania zasobów kultury łacińs-
kiej do czasów karolińskich. Rychło jednak okazało się, że 
zaprogramowane ramy czasowe należałoby poszerzyć o całe 
stulecie. Jeszcze też w wielu rękopisach przypisywanych skry-
bom X i XI w. odnajdywały się zapisy starsze. 

Powstał plan sporządzenia  katalogu wszystkich rękopisów 
dziewiątego  wieku jako wręcz niezbędnej pomocy naukowej. 
Gdy u progu lat sześćdziesiątych  ten niezmordowanej pracy 
uczony liczył się z istnieniem pięciu tysięcy jednostek rękopiś-

3 Narodowe słowniki łaciny średniowiecznej wzięły początek od decyzji 
Union Académique Internationale z roku 1920. W r. 1939 akademie Niemiec, 
Austrii i Szwajcarii zainicjowały wspólne prace nad leksykografią  krajów niemiec-
kojęzycznych. Od 1964 r. kierował nimi Bernhard Bischoff,  redagowali Otto Prinz 
i Theresia Payr. Okoliczności polityczne rozbiły wspólną pracę leksykografów 
akademii monachijskiej i berlińskiej. 

4 Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz 4,1, 
München 1977; 4,2 München 1979; Ergänzungsband 1: Sigrid K r ä m e r , 
Handschirftenerbe  des deutschen Mittelalters, Teil 1-2, München 1989; Sigrid 
K r ä m e r - Michael B e r n h a r d , Handschriftenerbe  des deutschen Mittelal-
ters, Teil 3, München 1990. 

s La nomenclature des écritures livresques du DC° au ХПГ siècle [w:] 
Nomenclature des écritures livresques du IXs au XV siècle. Paris 1954. 

6 E. A. L o w e, Codices Latini Antiquiores 2, Oxford  1935; 3,1938; 4,1947, 
5,1950; 6,1953; 7,1956; 8—9,1959; 10,1963; 11, 1966, Supplement, Oxford  1971; 
zob. też: En route for  CLA for  E. A. Lowe and with E. A. Lowe (nie drukowany 
rękopis wykładu wygłoszonego w Cambridge z okazji przyznania złotego medalu 
Bibliographical Society Cambridge, datowany 19 X 1982). Uczony do końca życia 
uzupełniał ten zbiór: B . B i s c h o f f  - Virginia B r o w n : Addenda to Codices 
Latini Antiquiores I, w: Mediaeval Studies 47 (1985), s. 317—366, 18 tablic; П 
Mediaeval Studies 54 (1992) w druku. В. Bischoff,  Elias Avery Lowe 15. 10. 
1879-8.8.1969 Jb der Bayerischen Akademie der Wissenschaften  1970, Sonder-
druck, s. 1-4. 

miennych tego czasu, to w krótkim czasie liczba ta urosła 
o dalszych trzy tysiące7.  Ogrom pracy Bischoffa  nie odstraszył. 
Ukończenia dzieła spodziewał się w uchwytnym terminie, aby 
potem oddawać się już tylko sercu filologa  bliskiej pracy 
interpretacyjnej. Ale to ukontentowanie już nie było mu dane. 

Miał nader szczęśliwą  rękę do odkryć. W paryskiej 
Bibliothèque Nationale znalazł dwadzieścia kart pergaminowych 
z dokumentacją  klasztoru św. Marcina w Tours z około 700 r. 
Inną  sensacją  było wykazanie dwustu nie znanych wcześniej 
utworów poetyckich z okresu karolińskiego, pióra m. in. Alkuina, 
Lupusa de Ferneres, Jana i Marcina Szkotów, o które to utwory 
poszerzono zaplanowane Suplementa do tomu VI Poetae Latini 
Medii Aevi. Podobnie zaznaczył się udział Bernharda Bischoffa 
w edycji poezji ottońskiej tomu V8. Plon innych jeszcze odkryć 
tekstowych zebrał Bischoff  w książce  Anecdota novissima9. 

Miał spory udział w zbiorowej, ciągnącej  się latami edycji 
Carmina Burana, w końcu też patronował pomnikowej Fak-
simile Ausgabe10. 

Mediewistyka polska również pamiętać będzie Bernharda 
Bischoffa,  odkrywcę i znawcę rękopisów. To on dostrzegł 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Dusseldorfie,  pod sygnaturą 
С 91, poszukiwany od przeszło stu lat Liber officiorum  z listem 
księżnej Matyldy do króla Mieszka II, oglądany  jeszcze w roku 
1847 w bibliotece kościoła św. Jadwigi w Berlinie i przez 
wszystkich kolejnych badaczy analizowany na podstawie publi-
kacji F. A. Dethiera z roku 184211. Współpracując  z Eliasem A. 
Lowe'm Bischoff  nie omieszkał wniknąć  głębiej wproblematykę 
najstarszego rękopisu katedry krakowskiej Ms 43 zawierającym 
Praedicationes  z około 800 г., a wiemy też, że komentował jego 
treść egzegetyczną,  czego jednak nie opublikował12. 

Nie sposób zrelacjonować tu wszystkich, a choćby tylko 
ważniejszych prac tego erudyty. Większość swoich rozpraw 
z różnych czasopism i publikacji zbiorowych autor zgromadził 

' Le projet de Catalogue paléographique des Manuscrits latins du neuvième 
siècle. Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique 30/2 (1959), s. 223-227; Ober 
den Plan eines paläographischen Gesamtkatalogs der festländischen  Handschriften 
des neunten Jahrhunderts, Ardiivalische Zeitschirft  59(1963), s. 166 n. 

! F. B a e t h g e n , Bericht für  das Jahr 1957/58, Deutsches Archiv für 
Erforschung  des Mittelalters 15(1959), s. 355; Poetarum Latinorum Medii Aevi 
tomus VI/fasc.  I - Die lateinischen Diditer des deutschen Mittelalters. Sechster 
Band. Nachträge zu den Poetae Aevi Carolini. Erster Teil. Mit Unterstützung von 
Otto S c h u m a n n herausgegeben von Karl S t r e c k e r , Weimar 1951. Na s. 
V-VI o dramatycznych losach wojennych tej publikacji informują  Karl Strecker 
(1943) i Norbert Fickermann (1951), który dziękuje B. Bischoffowi  za bezin-
teresowną współpracę. - Poetarum Latinorum Medii Aevi tomus V/fasc.  Ш -Die 
lateinischen Dichter des deutschen Mittelalters. Fünfter  Band: Die Ottonenzeit. 
Dritter Teil. Herausgegeben von Gabriel S i 1 a g i i Verbindung mit Bernhard 
B i s c h o f f .  Monumenta Germaniae Historica München 1979. 

9 Anecdota novissima. Texte des vierten bis sechszehnten Jahrhundert, 
herausgegeben von Bernhard B i s c h o f f ,  Stuttgart 1984 (Quellen und Unter-
suchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters Band 7). 

1 0 Carmina Burana. Einführung  zur Faksimile—Ausgabe der Benedikt-
beurer Liederhandschrift,  München —Brooklyn, N. Y. 1967 (Veröffentlichungen 
mittelalterlicher Musikhandsdiriften  9). — Carmina Burana. Ausgabe der Hand-
schriften  Clm 4660 und Clm 4660a der Bayerischen Staatsbibliothek München. Mit 
farbigen  Miniaturen. Textliche Einführung  von Bernhard B i s c h o f f .  Band 1,1, 
Berlin 1970. 

11 F. Mütterich, Epistoła Mathildis Suevae. Eine wiederaufgefnndene 
Handschrift,  Studia Źródłoznawcze 26 (1981) s. 73. 

1 2 Wedug informacji  ks. prof.  Jerzego Wolnego. Zob. też Codices Latini 
Antiquiores, Part XI, 1966, nr 1593, s. 3. 

- Zaproszony w r. 1986 do ekspertyzy paleograficznej  kodeksu zakupionego 
przez Bibliotekę Narodową z tekstem Nowego Testamentu, spisanym na przełomie 
УШДХ w. w opactwie św. Maksymina w Trewirze, Bischoff  od razu go rozpoznał. 
Kodeks był od r. 1900 własnością Hosianum w Braniewie, tam go oglądał w latach 
trzydziestych i dawał o nim notę do CIL. Informacja  A Gieysztora i Działu 
Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie ma sygnaturę Acc. 12400. 
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w trzech tomach Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Auf-
sätze zur Schriftkunde  und Literaturgeschichte (Stuttgart 
1966,1967,1981). Wśród tych prac obszerne studium o „punk-
tach zwrotnych w egzegezie łacińskiej wczesnego średnio-
wiecza" z roku 1954 stanowiła prawdziwy kamień milowy na 
drodze do poznawania wczesnej uczoności teologicznej we 
wzajemnych kontaktach szkoły łacińskiej kontynentu z pery-
ferią  wyspiarską13.  Praca zawiera katalog irlandzko-łacińskich 
pism egzegetycznych (komentarzy) do poszczególnych ksiąg 
Pisma Świętego, starannie przez autora przestudiowanych. 
Wspomnianych wyżej tekstów homiletycznych z rękopisu 
katedry krakowskiej o takimże pochodzeniu autor opracować 
nie zdołał; zauważył tylko italizmy w łacinie i nie omieszkał 
zakwestionować tezy Pierre D a v i d a o rzekomo francuskim 
pochodzeniu kodeksu - naturalnie na podstawie kryteriów 
paleograficznych. 

Wymieńmy z kolei studia nad księgozbiorem pałacowym 
i całym przekazem rękopiśmiennym czasów Karola Wielkiego 
z dzieła zbiorowego Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachle-
ben pod redakcją  Wolfganga  В r a u n f  e 1 s a i własną.  Obraz 
kultury duchowej i pisma raz jeszcze nakreślił w analogicznym 
dziele zbiorowym z okazji wystawy historycznej Karl der Grosse 
- Werk und Wirkung; zrealizowanej pod auspicjami Rady 
Europy w Akwizgranie u . W kolejnej wielkiej publikacji zbioro-
wej poświęconej opactwu w Lorsch zamieścił obszerne opraco-
wanie jego spuścizny rękopiśmiennej15. Osobną  rozprawę 
wprowadził w obieg naukowy salzburskie księgi formularzowe 
i listy z czasów Tassilona i karolińskich16. Wprowadzenia 
i komentarze erudycyjne Bernharda Bischoffa  towarzyszą 
publikacjom faksymilowym  (Psałterz obrazowy ze Stuttgartu, 
Grammatici Latini et Catalogue librorum z berlińskiej Staatsbi-
bliothek, Plan klasztoru St. Gallen) i krytycznym (m.in. Regula 
S. Benedicti, Ratheri Veronensis Fragmenta  nuper reperta)". 

1 3 Wendepunkte in der lateininschen Exegese im Frühmittelalter w: Sacris 
Erudiri. Jarboek voor Godsdienstwetmschappen 6(1954) s. 191-281. Powt. w: 
Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze  zur Schriftkunde  und Literaturge-
schichte. Band I, Stuttgart 1966, s. 205-272. Por. też: Turning-Points in the 
History of  Latin Exegesis in the Early Middle Ages. W: Biblical Studies. The 
Mediaeval Msh Contrubition, ed. by M. McNamara, Dublin 1976, s. 73-160 
(Proceedings of  the Irish Biblical Association 1). 

1 4 Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachläsen. Herausgegeben von 
Wolfgang  B r a u n f e l s ,  2: Das geistige Leben, herausgegeben von Bernhard 
В i s с h о f  f,  Düsseldorf  1965, 21966 - Die Hofbibliothek  Karls des Grossen, 
tamże, s. 42-62, 6 tablic (powt: w: Mittelalterische Studien 3, s. 149-169). 
- Panorama der Handschriftenüberlieferung  aus der Zeit Karls des Grossen, tamże 
s. 233-254 (powt. w Mittelalterliche Studien 3, s. 5-3 8). - Das geistige Leben w: Die 
Ausstellung Karl der Grosse - Werk und Wirkung [...] durchgeführt  unter den 
Auspizien des Europarates Im Rathaus zu Aachen 1965, s. 188-206. - Die 
karolingisdie Minuskel, tamże, s.207-223 (powt. w Mittelalterliche Studien 3, s. 
1-4) - Przekład francuski:  La minuscule Caroline et le renouveau culturel sous 
Charlemagne, w: Charlemagne. Oeuvre, Rayonnement et Survivances. Institut de 
Recherche et d'Histoire des Textes, Bulletin 15 (1967-1968), s. 333-336. - Zob. też 
Palâographische Fragen deutscher Denkmäller der Karolinger zeit w: Frühmittelal-
terliche Studien 5 (1971), s. 101-134 (powt. w: Mittelalterliche Studien 3, s. 73-111). 

1 3 Lorsch im Spiegel seiner Handschriften  München 1974. To samo w: Die 
Reichsabtei Lorsch. Festschrift  zum Gedenken an ihre Stiftung  764, 2. Teil, 
Darmstadt 1977, s. 7-128, 14 tablic. Drugie uzupełnione wydanie: Lorsch 1989. 

1 6 Salzburger Formelbücher und Briefe  aus Tassilonischer und Karolingi-
schefr  Zeit, München 1973 (Bayerische Akademie der Wissenschaften,  Phil.—hist. 
Klasse, Sitzungsberichte 1973, 4). 

" Der Stuttgarter Bilderpsalter, Bibl. Fol. 23, Württembergische Landes-
bibliothek Stuttgart, 2: Untersuchungen. Stuttgart 1968 (s. 15-30: Studium kodyko-
logiczneipaleograficzne).  Sammelhandschrift  Diez. В. Sant. 66. Grammatici Latini 
et Catalogus Librorum. Vollständige Faksimile-Ausgabe [...] der Handschrift  aus 
der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Einfuhrung.  Graz 1973 (Codices 
selecti phototypice impressi 42). - Der Klosterplan von Stl. Gallen, w: Grosser 
Historischer Weltatlas, 2, Teil: Mittelalter. Redaktion Josef  Engel, München 1970; 

Nowe perspektywy badań na innym odcinku otworzyła 
powoływana w literaturze często, niemal jako klasyk, roz-
prawa pt. Das griechische Element in der abendländischen 
Bildung des Mittelalters z 1954 r.18 Tak postawiona kwestia 
każe widzieć średniowieczną  Europę nie tylko jako obszar 
podzielony na dwie kultury, łacińską  i bizantyjską,  ale jako 
spadkobiercę wspólnego obszaru Imperium Romanum. Ra-
czej jednak poszukiwani byli nauczyciele języka greckiego na 
Zachodzie niż łacinnicy na Wschodzie - przynajmniej w klima-
cie pokoju. 

Historia pisma była zawsze oczkiem w głowie mistrzów 
seminarium monachijskiego. Od czasu swojej pracy doktorskiej 
o rękopisach klasztoru św. Emmerana w Ratyzbonie Bernhard 
Bischoff  nie wyrwał się spod fascynacji  prób poszukiwania 
- najczęściej udanych - ośrodków, gdzie powstawały książki. 
Równało się to odtwarzaniu pracy skryptoriów wczesnośred-
niowiecznych. Już w roku 1940 wydał drukiem pierwszy 
wolumen katalogu-monografii  skryptoriów południowo-wscho-
dnioniemieckich, obejmujący  diecezje Bawarii. A dwa razy, 
w latach 1960 i 1974, wydawał jego uzupełnione wersje. Drugi 
tom, wydany dopiero w roku 1980, objął  diecezje Austrii19. 
Finezyjny opis duktu pisarskiego z uwzględnieniem nade wszyst-
ko techniki prowadzenia pióra prowadzi w tym dziele do łączenia 
rozproszonych egzemplarzy i szczątków  kodeksowych, często 
z odległych miejsc przechowywania, w pierwotne historyczne 
zbiory i szkoły. Pozyskana przez ,katalog paleograficzny" 
panorama przestrzenna kultury piśmiennej - oto wzorzec wart 
powielania i na innych obszarach, co też dziś się czyni20. 

Zamiłowania badawcze trzymały Bernharda Bischoffa, 
jak widzimy najsilniej na ziemiach południowoniemieckich. 
Druga fascynacja  wczesną  kulturą  skryptoryjną  i szkolną  na 
peryferii  wyspiarskiej, skąd  przybywali nauczyciele słowa 
pisanego z VII i VIII w. na kontynent, była tych zamiłowań 
istotnym dopełnieniem. Daleko szerzej rozwijana dydaktyka 
uniwersytecka zaowocowała kilku publikacjami podręczniko-
wymi, których zwieńczenie stanowi Paläographie des römi-
schen Altertums und des abendländischen Mittelalters z roku 
1979 - podręcznik treściwy, nieco trudny w odbiorze, za to 
pełen nowych ustaleń. Miediewistyka światowa korzysta już 
z przekładu francuskiego  i angielskiego21. I tak trwa nadal 

drugie wydanie z objaśnieniami E. W. Z e e d e n a , München 1983 - De codice 
manuscripto, w: Regula Benedicti de codice 914 in Bibliotheca Monasterii S. Galii 
servato quam simillime expressa, ed. а Р. Benedikt P r o b s t OSB, St. Ottilien 
1983, s. Vin—XIV. 

" Byzantinische Zeitschrift  44 (1951), s. 27—55. Powt. w: Mittelalterische 
Studien 2, s. 246-275. Problematykę rozwinął w sporej monografii  Walter 
В e r s с h i n, Griechisch-lateinisches Mittelalter von Hieronymus zu Nikolaus 
von Kues, Bern-München 1980. 

1 9 Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karoling-
erzeit, 1: Die bayerischen Diözesen [...] Leipzig 1940; 2. durchgesehene Auflage, 
Wiesbaden 1960; 3. Auflage  Stuttgart 1974. - Die südostdeutschen Schreibschulen 
und Bibliotheken der Karolmgerzeit, 2: Die vorwiegend österreichischen Diözesen, 
Wiesbaden 1980. — Zob. też: Kalligraphie in Bayern. Achtes bis zwölftes  Jahrhun-
dert. Bayerische Staatsbibliothek Ausstellungskataloge 25. Wiesbaden 1981. 

2 0 Por. A. B r u c k n e r , Scriptoria medii aevi Helvetica. Denkmäler 
Schweizerischer Schreibkunst des Mittelalters, t. 1-8, Genf  1935-1955. Bischoff 
recenzował wszystkie kolejne tomy tego monumentalnego wydawnictwa. Co do 
metody zob. też Hartmut H o f f m a n n .  Buchkunst und Königtum im ottonis-
chcn und frühsalischen  Reich, t. 1,2, Stuttgart 1986, zwł. t. 2: Textband, passim. 
(Schriften  den Monumenta Germaniae Historica, t. 30). 

7 1 Paläographie. Mit besonderer Berücksichtigung des deutschen Kultur-
gebiets, w: Die deutsche Philologieim Aufriss,wyd.  Wolfgang  S t am m 1 e r, 1.1, 
zweeite überarbeitete Auflage  Berlin-Bielefeld  1957, kol. 379-452; wyd. również 
osobno. - Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen 
Mittelalters, Berlin 1979 (Grundlagen der Germanistik 24). - Paléographie de 
l'Antiquité romaine et du Moyen Age occidental. Traduit par Hartmut A t s m a et 
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oddziaływanie seminarium Bernharda BischofTa  „czarodzieja 
z Planegg . pod Monachium, gdzie mieszkał i gdzie przez lata 
gromadził ogromny materiał erudycyjny, skąd  wysyłał nie-
zliczone, ręcznie pisane listy, skrupulatnie konsultując  każdą 
poruszoną  przez korespondentow kwestię. Tym listom należy 
się w przyszłosci publikacja. A gdy jeszcze dodać wielkoduszne 
zczytywanie przedkładanych sobie maszynopisów i korekt, 

owocujące  to prostowaniem błędu, to uzupełnieniem, 
i jeszcze anielską  cierpliwość okazywaną  początkującym  semi-
narzystom, to już nie może być wątpliwości,  że dla tego 
uczonego czas poświęcany pracy od podstaw krytyczno-erudy-
cyjnych się nie liczył. Widział w nich więcej pożytku dla 
odtwarzania prawdy historycznej niż w błysku chwytliwej 
syntezy ponadźródłowej. 

Brygida  Kürbis 

lean V é z i n, Paris 1985. -Latin Palaeography. Antiquity and the Middle Ages. 
Translated by Dâibhi О ' Cr oi'n in and David G a n z , Cambridge 1990. 


