


E R U D Y C J A I H E R M E N E U Z A 

Brygida KÜRBIS 

W stulecie monachijskiej filologii  łacińskiej średniowiecza 

Nauki pomocnicze historii, którym przyznaje się trafniej  miano „podstawowych" (historische 
Grundwissenschaften)  można przyrównać do bujnie rozgałęzionego drzewa wszelkich umiejętności. 
Wyrosło ono na gruncie postulatów krytycznych zgłaszanych przez filozofów  i filologów  doby 
Oświecenia, a wiemy, że ostatnim spełnionym było ujarzmienie w rygory metodyczne oceny 
autentyczności dawnych — i przedawnionych — świadectw prawnych. Tak więc o nowoczesnym 
rozwoju nauk podstawowych seil, pomocniczych historii przesądziła  ostatecznie dyplomatyka. 

Korzenie tego drzewa umiejętności tkwią  tymczasem w glebie dziejowej o wiele głębiej. Są  tak dawne 
jak dawna jest troska erudytów o dobry tekst autorski czy chociażby archetypiczny. Nad powielaniem 
tekstu i jego obiegiem w formie  możliwie nieskażonej czuwali od wieków uważni skryptorzy, bibliotekarze 
i egzegeci, a także tłumacze. Od czasu do czasu przeprowadzali oni rewizję swojego własnego warsztatu 
pracy, skupionej głównie nad dziełami klasyków antyku i nad księgami sakralnymi. Jedną  z kolejnych 
takich rewizji w naszym rejonie kultury — po szkole karolińskiej, scholastyce, Odrodzeniu i Reformacji 
— przyniosło Oświecenie1. Wypracowane wówczas nowe edycje krytyczne wytworzyły pewniejszą 
podstawę dla wiedzy historycznej, ta zaś budziła refleksję  nad zmiennością  i dynamiką  wszelkich zjawisk. 
Postawa historyzująca  przyjmowała się stopniowo także w badaniach językowych2. Tak ważna dla 
kultury europejskiej łacina dopiero późno zdjęta została z piedestału autorytetu klasycznego, do którego 
wypadało zazwyczaj podciągać  „zepsute" przez wiekową  konsumpcję teksty. Z wolna i z trudem 
piśmiennictwo nieklasyczne i średniowieczne stawało się przedmiotem wartym uwagi jako dorobek 
twórczy autorów swojej epoki, a nie tylko epigonów czy też „nieudolnych" imitatorów. 

W trudnej, ba, jeszcze nieprzyjaznej dla tego przedmiotu badań glebie Oświecenia tkwią  korzenie 
filologii  łacińskiej średniowiecza. Pierwszy śmielszy krok uczynił Polikarp L e y s e r, gdy w roku 1718 
na uniwersytecie w Helmstedt wygłosił wykład inauguracyjny o łacińskiej sztuce poetyckiej w średnio-
wieczu3. Trzy lata później wydał drukiem wielce pionierską  Historię  poezji pod tytułem Historia 
poetarum et poematum medii  aevi (Halle 1721), sam zastrzegłszy we wstępie: „Barbarum scio haberi 
medium aevum barbarosque poetas eos omnes. Neque mihi alia mens ante fuit  quam eos noscere 
inciperem" — bowiem ani mu w głowie było myśleć inaczej, jak o barbarzyńskości średniowiecza, gdy 
przystępował do zapoznawania się z łacińską  poezją  wieków średnich. A jednak zdołał ją  Leyser 
wyodrębnić jako godną  uwagi twórczość, czym wzbudził u protestantów podejrzenie, jakoby chciał 

1 Paul H a z a r d , La crise de la conscience européenne, Paris 1935 passim. Krzysztof  P o m i a n, Przeszłość jako 
przedmiot wiedzy, Warszawa 1990, s. 117 nn. 

2 Przełomowe znaczenie miały już od XVII w. publikacje słownikowe, jak D u С a n g e, Glossarium mediae et infimae 
latinitatis conditum a Carolo du Fresne domino Du Cange auctum [...] 3 tomy 1678; Paris 1840-1850 - 7 tomów. Miała w tym ruchu 
udział także Polska; Gregorius Cnapius (Knapski), Thezauruspolono-latinograecus, t. I-III, Cracoviae 1621-1643. Szerzej informuje 
M. P 1 e z i a, Dzieje leksykografii  łacińskiej w Polsce. Słownik łacińsko-polski, 1.1, Warszawa 1959, s. V-XXIV. 

Wiek XVIII przyniósł wiele znanych edycji krytycznych, wiek następny poprawiał stare i dodawał liczne nowe w znanych 
powszechnie seriach. 

3 Ogłoszony pt. Dissertatio de ficta  medii aevi barbarie inprimis circa poesiam latinam, Helmstedt 1719. 
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przejść na katolicyzm. Po żywej, ale krótkiej dyskusji z głosami pochwalnymi i krytycznymi dzieło 
Leysera odstawiono na półki4. 

Dopiero doświadczenia kilku dalszych pokoleń erudytów wniesione do historii języków nowożyt-
nych i literatury stworzyły klimat odpowiedni dla rewizji również i języków klasycznych. Bowiem: 
czyżby zachodzące  w nich na przekór „renesansom" przemiany miały być tylko degradacją?  Doszło 
więc do drugich niejako narodzin latynistyki średniowiecznej, i nie były one łatwe. 

Ludwig T r a u b e (1861-1907), syn znanego w Berlinie lekarza, okazał się po ukończonych 
studiach w Monachium skutecznym pionierem średniowiecznej filologii  łacińskiej jako wyodrębnionej 
z tradycyjnych studiów klasycznych dyscypliny uniwersyteckiej. Gdy liczni już dzisiaj mediewiści łacińscy 
odbywali we wrześniu 1988 r. swój pierwszy kongres międzynarodowy w Heidelbergu, mijało właśnie sto 
lat od kiedy Ludwig Traube przedkładał na uniwersytecie w Monachium swoją  pracę habilitacyjną 
o poetach doby karolińskiej. Tyle też lat, jak stwierdzał organizator tego kongresu, profesor  Walter 
В e r s с h i n, liczy sobié ta dyscyplina5. 

Studium habilitanta przypadło promotorom 
monachijskim co prawda do gustu, mieli jednak 
wątpliwości,  jaki dać tej pracy przydział formal-
ny: ani to filologia  klasyczna, ani historia, cho-
ciaż historykom bliżej było do piśmiennictwa 
łacińskiego w średniowiecza. Młodego erudytę 
dopuszczono więc tylko do docentury prywat-
nej. Po dwunastu latach darmowego realizowa-
nia nabytej veniae legendi,  gdy żył tylko z tego, 
co mu pozostawił ojciec, władze uniwersyteckie 
i państwowe przyznały mu profesurę  nadzwy-
czajną  (Extraordinariat), ale nadal bez poborów 
(gebührenfrei).  A tymczasem od kilku już lat 
Traube był członkiem Bawarskiej Akademii 
Umiejętności i wchodził w skład Dyrekcji Cent-
ralnej Monumenta Germaniae Historica, która 
mu powierzyła odpowiedzialną  funkcję  redak-
tora działu Antiquitates. Dopiero konflikt  wy-
wołany publicznym (w prasie) pomówieniem 
Traubego, jakoby nie miał na uniwersytecie 
słuchaczy, jego rezygnacja i gotowość przyjęcia 
oferty  etatowej w Berlinie albo w Giessen, pobu-
dziły bawarskie Ministerium spraw wewnętrz-
nych i oświaty do wydania wreszcie korzystnej 
dla dobrego imienia własnego środowiska decy-
zji: w roku 1904 czterdziestotrzyletni już wów-
czas Ludwig Traube otrzymał uzwyczajnienie 

l. Ludwik Traube (1861-1907) i etat6. Trzy lata później, 19 maja 1907 r. śmierć 

4 Najostrzej sprzeciwił się Leyserowi J. Fr. В e r t r a m, De vera medii aevi barbarie..., Halle 1722, raz jeszcze w Melemata 
litteraria, Braunschweig 1731, s. 179-228, określając  jego pogląd  jako monstrosa opinio, s. 183. Cyt. za P. L e h m a n n e m, 
Aufgaben  und Anregungen der lateinischen Philologie des Mittelalters, 1.1, Leipzig 1941, s. 1 n. Por. też К . L a n g о s с h, 
Mittellatein als Deutschkunde, Breslau 1937, s. 104 n. A. G i e y s z t o r, Nauki pomocnicze historii, skrypt powielony t. II, 
Warszawa 31948, s. 266 п. 

5 Lateinische Kultur im X. Jahrhundert. Akten des I Internationalen Mittellateinerkongresses Heidelberg 12-15IX 1988. 
Wyd. Walter B e r s c h i n w: Mittellateinisches Jahrbuch. Internationale Zeitschrift  für  Mediävistik. [...] herausgegeben von 
Karl L a n g o s c h und Fritz W a g n e r , 24-25 (1989-1990), Stuttgart 1991, s. 582. Za współtwórców tej dyscypliny uważani 
są  także Wilhelm Meyer z Getyngi i Paul von Winterfeld  z Berlina, zob. niżej. 

6 Ludwig T r a u b e , Rückblick auf  meine Lehrtätigkeit. Herausgegeben von Gabriel S i 1 a g i, München 1988, bei der 
Arbeo-Gesellschaft.  Anlässlich der Gedenkveranstaltung 100 Jahre Lateinische Philologie des Mittelalters in München. Wydane 
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wyrwała go z licznej gromady uczniów i przyjaciół. Jeden z nich, Franz B o l l , profesor  filologii 
klasycznej w Heidelbergu, zadbał o przygotowanie publikacji większości materiałów, wykładów i notât 
pozostawionych przez mistrza i wyposażył ją  w obszerne wprowadzenie biograficzne  i wykaz prac. Na 
krótko przed śmiercią  profesora,  wypromowany Paul L e h m a n n otrzymał zadanie przygotowania 
wszystkich tych tekstów do druku. Dwa tomy Vorlesungen  und  Abhandlungen,  i trzeci, który mógł 
zostać zrealizowany dopiero po wojnie światowej przez Samuela B r a n d t a — pozostają  do dziś 
jednym z podstawowych tytułów w bibliotece filologa  i historyka średniowiecza7. 

Ludwig Traube wykładał historię literatury łacińskiej zawsze łącznie  z historią  pisma i książki 
rękopiśmiennej. (Rzeczywiście rozpoczynał od dwóch do czterech słuchaczy, ale podpisy w jego obronie 
zebrało ich już osiemdziesięciu sześciu!). Z perspektywy istniejących  egzemplarzy utworu odtwarzał tzw. 
Überlieferungsgeschichte  czyli tradycję piśmiennictwa antycznego, jego utrzymywanie się w obiegu 
czytelniczym, choćby najwęższym, ale gwarantującym  uchowanie się przekazywanego tekstu przez wieki. 
Najwięcej pracy wkładał w uzyskanie dobrego i sprawdzonego tekstu i następnie w jego edycję krytyczną. 
Nie kończyło się na tym, bo Traube komentował dalej, publikując  dyskusje i uzupełnienia do edyqi cudzych 
i własnych, jak np. do utworów Seduliusza Szkota, które sam wydał w serii Monumenta Germaniae 
Historica, Poetae aevi Carolini (III, 1 ; 1886). Komentarze takie zgromadził w tomiku o nieprzemijającej 
wartości erudycyjnej pt. O Roma nobilis. Philologische Untersuchungen aus dem Mittelalter, ofiarowanym 
na zjazd filologów  niemieckich w roku 1891. Tytuł tego zbiorku jest to incipit pieśni nabożnej, 
wczesnośredniowiecznej, do świętych Piotra i Pawła, zapisanej w rękopisie longobardzkim z końca XI w. 
razem z erotykiem o wyszukanej symbolice mitologicznej. Obu pieśniom G.B. N i e b u h r przyznał 
w roku 1829 metrykę chrześcijańskiego (I) i pogańskiego (П) antyku. Ale Traube przeciwstawił temu bystre 
obserwacje paleograficzne  i rzeczowe prowadzące  do Werony czasu Rathera. Pogańskość erotyku objaśnił 
jako produkt szkolarski (gespreizte Gelehrsamkeit des Schulmeisters), dobrze przystający  do zbioru 
Carmina Cantabrigensia  z XI w., gdzie zresztą  inny zapis tej kompozycji odkrył Ph. J a f  f  é (1859). Poza 
wspomnianym już poszerzeniem erudycyjnym do spuścizny Seduliusza Szkota publikacja ta zawiera inne 
jeszcze przyczynki do działalności erudytów irlandzkich na kontynencie, m.in. w szkole pałacowej Karola 
Łysego. Traube był zapalonym i skutecznym pionierem badań nad tą  egzotyczną,  wyspiarską  cząstką 
kultury karolińskiej, a to zaowocowało w przyszłych badaniach jego uczniów. 

W dorobku Ludwiga Traubego liczyły się do niedawna najbardziej Textgeschichte der Regula S. 
Benedicti (1898) i studium paleograficzne  pt. Nomina sacra. Versuch einer Geschichte der christlichen 
Kürzung, pisane już podczas śmiertelnej choroby, a wydane w drugim tomie serii Quellen und 
Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittalalters, serii, którą  sam zainicjował dla swojej 
szkoły8. Prace, które zdążył  poza tym ogłosić drukiem, to najczęściej drobne przyczynki, wyniki 
bezustannych kwerend. Duże zarysy przygotowywane na setkach kartek przenosił na salę wykładową. 
Wspomniane już Vorlesungen und Abhandlungen zawierają  „historię paleografii"  potraktowaną 
szeroko jako historia nauk pomocniczych historii (pamiętamy, że Jean M a b i 11 o n wyłożył je 
w obrębie „res diplomatica"), dalej Zarys nauki o książce  rękopiśmiennej (Grundlagen der Handschrif-
tenkunde) wraz z paleografią  i brachygrafią,  a także katalog rękopisów spisanych kapitałą  i uncjalą 
(t. I). Analogiczny katalog ksiąg  półuncjalnych był w przygotowaniu. Obszerne — również wykład 
— wprowadzenie do filologii  łacińskiej średniowiecza (t. П) wyposażył w przeobfitą  informację 
bibliograficzną  i rzeczową.  W sposób dla siebie znamienny objaśniał tu narzędzia pracy średniowiecz-
nego nauczyciela i pisarza, aby dopiero na tym gruncie rozpatrywać wybrane utwory albo i cały nurt 

jako druk wewnętrzny z protokołów i własnego zapisu Traubego z roku 1901. F. В o l l (Vorlesungen, 1.1, s. XXVIII, zob. przyp. 
7) przypuszczał współcześnie, że semicki rodowód Traubego był jednym ż powodów wstrzymywania mu profesury. 

7 Vorlesungen und Abhandlungen von Ludwig T r a u b e . Herausgegeben von Franz B o l l . Erster Band: Zur 
Paläographie und Handschriftenkunde,  herausgegeben von Paul L e h m a n n , mit biographischen Einleitung von Franz 
B o l l , München 1909. Zweiter Band: Einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters, hrg. von Paul L e h m a n n , 
München 1911. Dritter Band: Kleine Schriften,  hrg. von Samuel B r a n d t , München 1920. Wykaz publikacji oraz materiałów 
rękopiśmiennych Traubego zestawił P. Lehmann w 1.1, s. XLVIII-LXXIII. 

8 Seria jest kontynuowana do dziś, dotąd  10 tomów. - Hipoteza L. Traubego o hebrajskiej genezie skrótu kontrakcji dla nie 
poddających  się transkrypcji imion świętych (w przekładzie Septuaginty i potem) rychło została podważona. A. G i e y s z t o r , 
Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973, s. 78-80. 
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określonej tradycji Pełnego zarysu opracować nie zdołał, doszedłszy „na skróty" do Dantego, a jednak 
stworzył model podręcznika, który zaciekawiał i zagrzewał do studiów. Traube nie uważał siebie za 
kreatora nowej dyscypliny. „Im większy twórca, tym dębiej osadzony jest w tradycji" — mawiał. Na sali 
wykładowej wyrażał się ciepło o Wilhelmie M e y e r z e i Paulu von W i n t e r f e l d ,  którzy otrzymali 
katedrę filologii  łacińskiej średniowiecza, pierwszy w Getyndze (1895), drugi w Berlinie (1904).10 

Proza średniowieczna, jakkolwiek powielana w wielu tomach Monumenta Germaniae Historica 
i w innych wydawnictwach źródłowych nie interesowała jeszcze filologów  jako przedmiot analiz 
formalnych  czy estetycznych. Sposobny na to czas nastał dopiero w naszym stuleciu. Ludwig Traube 
był pierwszym filologiem,  któremu Centralna Dyrekcja MGH powierzyła — po Erneście D ü m -
m i e r z e — wydanie poetów okresu karolińskiego: już w roku 1886 Traube oddał do druku pierwszą 
część trzeciego tomu Poetae Latini medii  aevi, dziesięć lat później drugą.  Wydanie następnego, 
czwartego tomu przygotował w roku 1899 w Berlinie Paul von Winterfeld.  Sławę temu uczonemu 
przyniosła wzorowa edycja dramatów Hroswithy z Gandersheim oraz tłumaczenia poezji średniowiecz-
nej u . Tymczasem Wilhelm Meyer zainaugurował pracę swojej katedry w Getyndze wykładem — także 
0 poezji — De carminibus medii aevi selectis (1895), a po paru latach mediewistyka poznała go jako 
znakomitego znawcę poezji rytmicznej i wydawcę, m.in. dramatu Ludus  de  Antichristo  i Carmina 
Burana n . W bliskich kontaktach z ośrodkiem monachijskim i getyńskim pozostawał Heidelberg, gdzie 
z czasem powstał kolejny ośrodek badań nad poezją  świecką  i religijną  pod subtelną  ręką  Waltera 
B u l s t a 1 3 . 

Tętniący  pracą  i życiem towarzyskim dom państwa Traube wraz z całym nagromadzonym tam 
księgozbiorem i dossier erudycyjnym także po dniach żałoby pozostał dostępny dla uczniów 
1 współpracowników. Wykańczali tam swoje prace, inwentaryzowali dla celów publikacyjnych i dla 
archiwum naukowego Bayerische Staatsbibliothek teki notât i pism zmarłego. Atmosferę  tę oddają 
uwagi wstępne w kolejnych tomach „Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des 
Mittelalters". W pierwszym jeszcze sam Traube zapowiadał, że seria będzie reprezentowana przez 
autorów, którzy utożsamiają  się z drogami badawczymi i celami średniowiecznej filologii  (volle 
Einigkeit über die philologischen Wege und Ziele), tak jak on je pojmował. A więc: najpierw losy 
literatury „rzymskiej" czyli starożytnej, której strumień zasilał w różnych okolicznościach dziejowych 
kulturę średniowiecza; i, osobno, literaturę „łacińską"  czyli twórczość nową,  która dzięki tradycjom 
Kościoła posługiwała się łaciną.  Tymże pierwszym tomem zostali wprowadzeni do kręgu erudytów 
Siegmund H e 11 m a n n z edycją  Liber de  rectoribus  christianis Seduliusza Szkota i Eduard Kennard 
R a n d (ówcześnie assistant Professor  of  Latin at Harvard University) z edycją  Komentarzy Jana 
Szkota Eriugeny do Opuscuła sacra Boecjusza (1906). E.K. Rand przyszły autor dzieła The  Founders  of 
the Middle  Ages (1928) idee i metody Traubego rozwijał później twórczo w Mediaeval Academy of 
America w Cambridge, Mass.14. Trzecią  część pierwszego tomu Traube wypełnił pracą  Heriberta 

9 Kolejno — krótki rys historyczny filologii,  rozwój wiedzy o piśmie łacińskim, historia języka (łacina potoczna, kościelna 
i szkolna), gramatyka, technika pracy z książką,  formy  artystyczne poezji i prozy, antyk w średniowieczu, nowa twórczość w nurcie 
tej tradycji. T.J.B r o w n, Latin Paleography since Traube, w: Codicologia vol. 1: Theories et principes. Leiden 1976, s. 58—73. 

1 0 К . L a n g о s с h, Wilhelm Meyer aus Speyer und Paul von Winterfeld.  Begründer der mittellateinischen Wissenschaft, 
Berlin 1936. T e n ż e , Mittellatein als Deutschkunde, Breslau 1937, s. 116 n. 

1 1 W. M e y e r, Der Ludus de Antichristo und über die lateinischen Rythmen, München 1902; t e n ż e , Fragmenta Burana 
— wykorzystane w edycji: Alfons  H i 1 к a, Otto S c h u m a n n , Carmina Burana mit Benutzung der Vorarbeiten Wilhelm 
Meyers kritisch herausgegeben, t. 1, 2, Heidelberg 1930. Inne studia W. M e y e r a w: Gesammelte Abhandlungen zur 
mittellateinischen Rythmik, t. 1-3, Berlin 1905-1936. Autor zmarł 9 HI 1917. Tom trzeci wydał Walter Bulst pośmiertnie. 

1 2 Hroswithae Opera, Berlin 1902 (Scriptores rerum Germanicarum) Paul von Winterfeld  również tłumaczył autorów 
średniowiecznych. Zmarł 4 IV 1905 г., w wieku 33 lat, po roku kierowania katedrą  na uniwersytecie berlińskim. 

1 3 Walter Bulst, prof,  uniwersytetu w Heidelbergu od roku 1926, zmarł 12IX1986 roku. Zob. Walter B u l s t , Lateinisches 
Mittelalter. Gesammelte Beiträge, wyd. Walter В e r s с h i n, Heidelberg 1984, oraz Medium aevum vivum. Festschrift  für 
Walter Bulst, wyd. Hans Robert J a u s s, Dieter S с h a 11 e r, Heidelberg 1960. 

1 4 Powołanej do życia w grudniu 1925 razem z czasopismem Speculum, którego pierwszy zeszyt ukazał się już w styczniu 
1926. Z E.K. Randem współdziałali J.M. Manly, P.S. Allen, Ch.H. Haskins, Ch.H. Beeson, G.H. Coffmann,  L.G. Paetow, J.F. 
Willard. Zob. P. L e h m a n n, Mittelalterliche Studien in Amerika, Forschungen und Fortschritte 8 (1932), s. 135 n. i t e n ż e: 
Erforschung  des Mittelalters, 1.1, s. 49. 
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P l e n k e r s a poświęconą  tradycji rękopiśmiennej (Überlieferungsgeschichte)  najstarszych łacińs-
kich reguł zakonnych, Benedykta z Aniane i Benedykta z Nursji (1906). Cały ten tom, rzec można, 
stanowił dopełnienie własnych badań Traubego rękami uczniów. Im też wypadło czytać korekty tomu 
drugiego z monografią  Nomina  sacra. Tom trzeci otworzył Paul Lehmann pracą  doktorską  pt. Franz 
Modius als Handschriftenforscher  (wyrosłą,  jak pisał, in einer glücklicher Zeit innigster Ganeinschaft 
von Lehrer und Schüler, 1907). Tym opracowaniem i następnym pt. Johannes Sichardus und die von 
ihm benutzten Bibliotheken und Handschriften  Lehmann podjął  mozolny trud odtwarzania starych 
księgozbiorów z dzieł i pracowni erudytów nowożytnych z XVI i XVII w. Taki program, wytyczony 
przez Traubego, obejmował „po drodze" wynajdywanie zapisów katalogów średniowiecznych i ich 
publikowanie, przynajmniej dla obszaru niemieckojęzycznego. 

Pozostając  wciąż  przy pomnikowej serii „Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des 
Mittelalters" wymieńmy jeszcze paru autorów: Josef  B e c k e r , Textgeschichte Liudprands von 
Cremona (III, 2, 1908); Elias Avery L o e w (ówcześnie Carnegie fellow  of  the American school of 
classical studies in Rome; później na emigraq'i zmienił pisownię nazwiska na Lowe), Die ältesten 
Kaiendarien aus Monte Cassino 011,3,1908); Karl N e f  f,  Die Gedichte des Paulus Diaconus. Kritische 
und erklärende Ausgabe (edycja kilkudziesięciu wierszy przejrzana jeszcze przez Traubego, III, 4,1913): 
Charles Henry В e e s o n, Isidor-Studien (z rozległą  panoramą  rozpowszechnienia pism Izydora 
z Sewilli w wielu krajach, IV, 2,1913). W piątym  tomie serii już sam Lehmann formułował  przedmiot 
i zadania filologii  łacińskiej średniowiecza — zapewne zarys swojego wykładu (V,l, 1914)15. Dalsze części 
tomu zajęły dwie wielkie prace: GoswinaF r e n k e n a, Die Exempla des Jacob von Vitry. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Erzählungsliteratur des Mittelalters (V, 2, 1914) i Hansa W a 11 h e r a Das 
Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters (V, 3,1920). Dwie ostatnie prace nie wywodziły 
się bezpośrednio z seminarium Traubego. Były rezultatem współpracy naukowej katedry monachijskiej 
z innymi, z berlińską  i getyńską,  czemu Lehmann dawał zresztą  wyraz w swoim wprowadzeniu. 

Jak widzimy, problematyka badawcza proponowana uczniom i współpracownikom przez Traube-
go miała szeroki oddech, a profesor  bynajmniej ich nie oszczędzał. Dla wynajdywania i sprawdzania 
egzemplarzy tradycji rękopiśmiennej „przeganiał" ich po wielu bibliotekach zagranicznych. Ze 
wszystkich wspomnień, od których zaczynają  się ich publikacje wyłania się niepowtarzalna, wszystkim 
życzliwa osobowość przedwcześnie zmarłego uczonego. Tę atmosferę  przyjaźni mistrza i ucznia 
wspominał jego uczeń i następca, jeszcze gdy podsumowywał 56 lat własnej pracy badawczej16. 

Dzięki niestrudzonej aktywności badawczej Paula L e h m a n n a dorobek tej szkoły szybko 
narastał. Raz jeszcze formułował  dla studentów przedmiot i metody pracy w roku 1918: „Die 
literarische Kultur des abendländischen Mittelalters erforschen  und darstellen zu helfen,  soweit sie 
durch Schriftdenkmäler  in lateinischer Sprache vertreten, bedingt und beeinflusst  ist"17. Za pierwsze 
i najważniejsze zadanie uważał zarejestrowanie średniowiecznych zasobów książkowych,  co też 
zaowocowało rychłą  publikacją  pierwszego tomu Katalogów: Mittelalterliche Bibliothekskataloge 
Deutschlands und der Schweiz. Band I: Die Bistümer Konstanz und Chur (München 1918). Tom drugi 
z publikacją  Katalogów z Erfurtu  i Monachium ukazał się dziesięć lat później (1928). Nadal poświęcał 
Lehmann wiele uwagi zbiorom i obiegowi książki  w późnym średniowieczu. Spośród wielu przyczyn-
ków do tej problematyki na szczególną  uwagę zasługuje praca o rynku książki  na wielkich soborach XV 
w.: Konstanz und Basel als Büchermärkte während der grossen Kirchenversammlungen (1921). Latami 
prowadził studia nad losami autorów starożytnych w średniowieczu, ogłaszając  je w miarę zdobywania 
materiałów, np. nad Kasjodorem (Cassiodorstudien I-VIII, 1912-1918), Kwintylianem (Die Institutio 
oratoria des Quintiiianus im Mittelalter, 1934), mniejsze przyczynki do Cycerona i Owidiusza, oraz 
kilka zbiorczych omówień tradycji antycznej na ziemiach niemieckich. Ta sama problematyka wiodła 

1 5 Był wtedy docentem prywatnym, profesurę  w macierzystej katedrze uzyskał w roku 1921. Zarys ten dwukrotnie już 
w druku poszerzał. 

1 6 W przedmowie do V tomu Erforschung  des Mittelalters, por. przyp. 28. Nie pomylimy się zauważając,  że lata nazizmu 
zaległy cieniem na tej pamięci. Angażowanie badań włacińską.  „Überlieferungsgeschichte"  miało rzekomo prowadzić do alienacji 
nauki od historii narodowej, germańskiej. 

1 7 A więc w randze historii literatury i kultury duchowej. Erforschung  des Mittelalters, 1.1, s. 4. 
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go do bibliotek zagranicznych: do Holandii 
(Holländische Reisefriichte  I-III, 1922), do kra-
jów skandynawskich (Skandinavische Reisefrü-
chte 1 (cztery artykuły z lat 1935-1939) i dostar-
czała wielu wiadomości o twórczości literackiej 
intelektualistów średniowiecznych. Wizerunek 
literacki Karola Wielkiego (1934), literatura 
podrabiana (Pseudoantike Literatur des Mit-
telalters. Studien der Bibliothek Warburg, 1927) 
i parodystyczna (Die Parodie im Mittelalter, 
1922: Parodistische Texte, 1923), różne przy-
czynki do pieśni wagantów, legendy średnio-
wieczne o Judaszu (Judas Ischarioth in der 
lateinischen Legendenüberlieferung  des Mittel-
alters, 1930) — oto problematyka, w której 
Lehmann posuwał naprzód wiedzę o kulturze 
średniowiecznej. Jako jej świetny znawca współ-
opracowywał z wiekowym już Maxem M a -
n i t i u s e m ; wielki trzeci wolumen jego Ge-
schichte der lateinischen Literatur des Mittelal-
ters (do końca XII w., 1931)18. 

Niepomiernie wiele pracy Paul Lehmann 
włożył w historię bibliotek klasztornych i kated-
ralnych: Korei saskiej, Fuldy, Weissenau, Rei-
chenau, Amorbach, Kolonii, Chur, Trewiru, 
Spiry; swoimi badaniami wchodził do zacisza 
kartuzji, do skryptoriów karolińskich i do pra-
cowni humanistów niemieckich. Zwieńczeniem 
jego szczegółowych studiów nad kulturą  książki 

i mecenatem kolekcjonerskim u progu doby nowożytnej są  dwa pokaźne tomy Eine Geschichte der 
alten Fuggerbibliotheken (1956, 1959). 

Książka  przede wszystkim pozostawała pośrodku jego zainteresowań badawczych: książka  jako 
nośnik kultury duchowej, ale też jej strona techniczna przy sporządzaniu  kodeksu, rozmieszczaniu 
tekstu, praktyki czytelnicze. Do często powoływanych należą  prace: Die mittelalterlichen Büchertitel 
(1948, 1952) oraz Blätter, Seiten, Spalten, Zeilen (1936) — obie ważne w kształceniu kodykologów. 
Rzadziej pisał Lehmann o paleografii,  którą  naturalnie stale wykładał, chyba że był zaproszony do 
udziału w podręczniku19. Niedużo, ale zasadniczo, wypowiadał się o historii języka, który i w średnio-
wieczu pozostawał językiem żywym, już to jako łacina kuchenna czyli żargon, niekoniecznie plebejski 
ale pseudonaukowy, już to jako język nauczania. W tej materii Lehmann odbiegał od wizji Traubego20. 

1 8 Max M a n i t i u s , Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, t. Ш, München 1931 (Handbuch der 
klassischen Altertumswissenschaft,  IX. Band, 2. Abteilung). - Max Manitius, ur. 1858 w Dreźnie, syn wysokiego urzędnika 
ministerialnego Saksonii, studiował w Lipsku, doktoryzował się u Wilhelma Arndta na podstawie pracy Annales Sithienses, 
Laurissenses minores und Einhardi, w roku 1880. W latach 1883/84 pomagał E. Dümmlerowi przy wydawaniu t. П Poetae latini 
dla MGH. Najpierw tylko „Privatgelehrter w Radebeul, potem nauczyciel w gimnazjum żeńskim w Dreźnie. Zmarł 21IX 1933 
r w Kätschenbroda pod Dreznem. Nigdy nie związał  się z uniwersytetem. Wydawał teksty (m.in. De situ orbis z IX w.), napisał 
Geschichte der christlich-lateinischen Poesie bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts (1881) oraz Historię Niemiec lat 911-1125 (1889). 
Książkę  Handschriften  antiker Autoren in mittelalterlichen Bibliotheks-Katalogen wydał pośmiertnie w roku 1935 syn Karol 
(zm. 1981, zob. В. В i s с h o f  f,  Deutsches Archiv 37, 1981). - Mimo licznych niedoskonałości wydawana od roku 1911 
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters jest fenomenem  pracowitej erudycji i jasnego wykładu, pozostaje do dziś 
niezastąpiona. 

1 9 Lateinische Paläographie bis zum Siege der karolingischen Minuskel w: Einleitung in die Altertumswissenschaft,  1.1/10, 
Leipzig - Berlin 1924, s. 38-68 i osobno. 

2 0 Mittelalter und Küchenlatein. Erforschung  des Mittelalters 1.1, s 61 : Vom Leben des lateinischen im Mittelalter, s. 63. 

2. Paul Lehmann (1884-1964) 
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Otwierał perspektywy na większe epoki i przestrzenie w referatach  przeglądowych  i artykułach 
encyklopedycznych, nie dążył  do pomnikowej syntezy. Inaczej niż jego mistrz, nie uczestniczył 
w pracach edytorskich Monumenta Germaniae Historica. Dopiero w roku 1954 został członkiem 
Dyrekcji Centralnej tego instytutu, który zawdzięcza mu wzbogacenie aparatu erudycyjnego do wielu 
publikowanych źródeł w przekroju całego średniowiecza21. 

Większość swoich prac rozproszonych po czasopismach i publikacjach zbiorowych Paul Lehmann 
zamieścił w pięciu tomach Erforschung  des Mittelalters, z których pierwszy zdołał wydać w roku 194122. 
Prawdziwa klęska spotkała uczonego od nalotu bombowego, który zniszczył mu wszystkie manuskryp-
ty, cały warsztat pracy domowej. Monachium dzieliło los wielu miast, a przeżyło aż 71 nalotów 
alianckich. W tej sytuacji Paul Lehmann zebrał siły do pisania wspomnień. Doprowadził je nie dalej jak 
do swoich pierwszych podróży w poszukiwaniu katalogów średniowiecznych, raz jeszcze bowiem 
wciągnęła  go bieżąca  potrzeba prowadzenia badań23. Także jego relacja o pracy i dorobku Seminarium 
filologii  łacińskiej średniowiecza, napisana z okazji jubileuszu stulecia Uniwersytetu monachijskiego, 
nie była kontynuowana24. Żałować przeto należy, że znakomita księga pamiątkowa  Liber Floridus 
przygotowana na 65. urodziny mistrza w roku 1949, a wydana rok później w oficynie  opactwa St. 
Ottilien, nie zawiera informacji  o życiu i działalności jubilata. Z serdecznego tonu przedmowy, a przede 
wszystkim z licznego i świetnego grona autorów i gratulantów wnosić wolno o żywych i bliskich 
kontaktach, także międzynarodowych, jakie uczony ten utrzymywał25. 

Już wspomniałam o kontaktach międzyuniwersyteckich, jakie zawiązały  się jeszcze za życia 
Traubego. Katedrę berlińską  po zmarłym w roku 1905 Winterfeldzie  otrzymał Karl S t r e c k e r 
(rówieśnik Traubego, studiami związany  z Th. Meyerem). Swoją  działalność badawczą  i edytorską 
rozpoczął  od eposu Waltharius  (1907,1924), nad którym i dalej jeszcze pracował. Wydał także Carmina 
Cantabrigensia  (1926). Od roku 1923 kontynuował serię Poetae Latini dla MGH: tom V przy 
współpracy Norberta F i c k e r m a n n a obejmował poezję ottońską  (1937-1939); tom VI przewi-
dziano dla uzupełnień, wciąż  jeszcze karolińskich, którego pierwszy fascykuł  ukazał się po perypetiach 
wojennych, po śmierci Streckera (1945) i współwydawcy Ottona S c h u m a n n a dopiero w roku 
1951. Mistrz berliński doczekał się dwóch ksiąg  pamiątkowych  przygotowanych przez liczne grono 
uczniów i kolegów po fachu26.  Trwałe miejsce w prosperowaniu filologii  łacińskiej średniowiecza 
w kraju i na świecie Karl Strecker zaskarbił sobie zwięzłym i treściwym podręcznikiem pt. Einführung 
in das Mittellatein (1928), w czym spełniał dawne życzenie Wilhelma Meyera (f  1917)21. 

2 1 Tak we wspomnieniu o zmarłym В. В i s с h o f  f,  Deutsches Archiv 20/1(1964), s. 300. 
2 2 Erforschung  des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze  von Paul L e h m a n n, t. I, Leipzig 1941, 

przedruk 1959; t. П, Stuttgart 1959; t. III, Stuttgart 1960; t. IV, Stuttgart 1961; t. V, Stuttgart 1962. 
2 3 P. L e h m a n n, Forscher-Erinnerungen. Skizzen aus dem Nachlaß, St. Ottilien 1965 i rec. H. G r u n d m a n n , 

Deutsches Archiv 21/1 (1965) z taką  oceną:  „ungewöhnlich geradlinig auf  später erreichte Ziele zu steuern [...] ein Stück 
Gelehrtengeschichte in nuce". Zob. też notę pośmiertną  w Forschungen und Fortschritte 38/4 (1964). 

2 4 Das Seminar für  lateinische Philologie des Mittelalters. Jubiläumsschrift  anläßlich der Jahrhundertfeier  der Universität 
München. 

2 5 Liber Floridus. Mittelalterliche Studien. Paul Lehmann zum 65. Geburtstag am 13 Juli 1949 gewidmet von Freunden, 
Kollegen und Schülern. Wyd. Bernhard В i s с h о f  f,  Suso B r e c h t e r . Eos-Verlag der Erzabtei St. Ottilien 1950. Zawiera 
prace m.in. Martina Grabmanna, Waltera Bulsta, Richarda Meistera, Norberta Fickermanna, Ernsta Roberta Curtiusa, Josefa 
de Ghellinck'a, Hansa Walthera, Karla Haucka. Wśród seminarzystów widnieją  nazwiska Bernharda Bischoffa  i Franza 
Brunhölzla, przyszłych następców. 

2 6 Karl Strecker, w uniwersytecie berlińskim od roku 1905, emerytowany w roku 1931, zmarł 15X11945 г., nie doczekawszy 
finału  przygotowywanej od lat edycji tomu VI/1 Poetae Latini, m.in. z pełną  edycją  krytyczną  Walthariusa. Dwadzieścia arkuszy 
czystodruków stało się pastwą  nalotu bombowego na Lipsk w grudniu 1943; nie dość tego, bo wyewakuowane materiały 
erudycyjne do tego tomu spłonęły w Neu-Staßfurt  w roku 1945. Odtwarzanie całej podstawy do tego tomu zbiorowym 
wysiłkiem, zwłaszcza Norberta Fickermanna i Bernharda Bischoffa  trwało do roku 1951. Zob. przedmowę N. F i с к e r -
m a n n a , Poetae VI/1, s. VI. - Księgi pamiątkowe:  Studien zur lateinischen Dichtung des Mittelalters. Ehrengabe für  Karl 
Strecker. Historische Vierteljahresschrift  Schriftenreihe  1 Dresden 1931; Corona Quernea. Festgabe Karl Strecker zum 80. 
Geburtstage dargebracht, Stuttgart 1941, przedruk Stuttgart 1952. 

2 7 Dalsze dwa wydania: Berlin 1929, 1939. Znacznie poszerzył informację  bibliograficzną  tłumacz Robert P a l m e r , 
Introduction to medieval Latin, Berlin 1957, a na użytek francuski  Paul d e W o e s t i j n e , Introduction à l'étude du Latin 
médiéval, 1948, 1959. Warto pamiętać, że Strecker wystąpił  ze swoim podręcznikiem ponaglany potrzebą  podtrzymania 
właściwego poziomu nauczania w szkołach średnich, dokąd  po roku 1918 wprowadzono czytanki z łacińskiej literatury 
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Po przejściu w roku 1931 Karla Streekera na 
emeryturę przestała istnieć w Berlinie katedra 
Winterfelda.  Podobnie stało się w Getyndze już 
wcześniej, gdy zabrakło Meyera (zm. 1917 г.). 
Samodzielna katedra łaciny średniowiecznej 
trwała już tylko w Monachium. Nastały niedo-
bre dla nauki lata trzydzieste, Również i ta 
dyscyplina znalazła się pod presją  narodowego 
socjalizmu i co gorliwsi szukali samookreślenia 
w jego fałszywych  światłach. 

Uczeń Traubego Siegmund Hellmann wystąpił 
w roku 1935 ż niejasnym (wygląda  na to, że 
wymuszonym) postulatem poszerzenia filologii 
łacińskiej średniowiecza o kulturę duchową,  ale 
bez przeceniania roli antyku, jak to czynić miał 
Traube2S. W tymże roku konkretniej, ale i zuchwa-
le, Walter S t a c h podczas wykładu wygłoszone-
go w Lipsku odrzucił „kosmopolityczną  i między-
narodową  interpretację" jakoby narzuconą  bada-
czom twórczości łacińskiej w średniowieczu przez 
Traubego i Streekera29. Walter Stach włączył  do 
redagowanej przez siebie serii Deutschkundliche 
Arbeiten pracę przeglądową  i programową  Karla 
Langoscha, który ustawiał „das Mittellatein" do 
służby „wyłaniającej  się z trzęsienia ziemi wielkiej 
epoce30, i to zarówno prace badawcze, jak i nau-
czanie na szczeblu średnim i wyższym. R. P a 1 -
m e r skwitował tę wyładowaną  pożyteczną  wie-
dzą,  ale niefortunną  politycznie książkę  słowami : 

a book cursed with a super-nationalistic bias but still useful  for  its suggestions31. Próżno szukać w niej 
informacji  o podręczniku Streekera, będącego  przecież w obiegu od roku 1928! 

Karl L a n g o s c h odbył po wojnie długą  i pracowicie wypełnioną  drogę naukową,  wydając  m.in. 
kilkutomową  serię krytycznie opracowanej poezji średniowiecznej wraz z przekładem niemieckim. Jest 
też autorem syntetycznego zarysu historii literatury łacińskiej wieków średnich, widzianej pod kątem 
tradycji rękopiśmiennej32 oraz kolejnego podręcznika uniwersyteckiego33. Od 1963 r. profesor 

3. Karol Strecker (1866-1945) 

średniowiecznej na bardzo nierównym poziomie. Ta innowacja nabrała szczególnego wydźwięku „antyklasycznego" w okresie 
nazistowskim. H. W. E r b e,W. S t a с h, Humanismus Mittellatein, Deutsche Oberschule w: Die Erziehung IX, 1935, s.269;H. 
W a 11 h e r, Mittellatein und Schulreform,  w: Die höhere deutsche Schule П1, 1936, s. 15 n. Cyt. za P. L e h m a n n e m, 
Mittellatein und Küchenlatein, Erforschung  des Mittelalters 1.1, s. 46 n. 

2 8 S. H e 11 m a n n, Das Problem der mittellateinischer Philologie, Historische Vierteljahresschrift  29(1935), s. 625-680. 
2 8 W. S t a c h , Deutsche Dichtung im lateinischen Gewände, Neue Jahrbücher für  das klassische Altertum, 1935, s. 

343-355. Podaję za: К . L a n g о s с h, Mittellatein als Deutschkunde, s. 126-128. 
3 0 К . L a ń g ó s c h , ibidem, s. 128. 
3 1 R . P a l m e r, o.e., s. 12. — Wtym samym czasié romanista Ernst Robert С u r t i u s, jako autor pisma polemicznego 

„Deutscher Geist in Gefahr"  (1932) nie mógł opublikować swoich studiów nad ciągłością  kultury łacińskiej w Europie. 
Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1948, 211954. Przedmowa do I wydania, s. 11. 

3 2 Ûberliéferungsgeschichte  der mittellateinischen Literatur, praca zbiorowa pod red. Martina В o d m e r a, Geschichte 
der Textüberlieferung  der antiken und mittelalterlichten Literatur, t. П, Zürich 1964, s. 11-185. Nadto: Der Bildungsauftrag  des 
lateinischen Mittelalters. Der altsprachliche Unterricht, Stuttgart 1963; Die deutsche Literatur des lateinischeil Mittelalters in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung, Berlin 1964. 

3 3 K. L a n g о s с h, Hymnen- und Vagantenlieder. Lateinische Lyrik des Mittelalters mit deutschen Versen, Ba-
sel-Stuttgart 1954; Geistliche Spiele. Lateinische Dramen des Mittelalters mit deutschen Versen, Basel-Stuttgart 1957; 
Waltharius - Ruodlieb - Märchenepen—Lateinische Epik des Mittelalters mit deutschen Vërsën, Basel-Stuttgart 1967. 
Podręcznik: Lateinisches Mittelalter. Einleitung in Sprache und Literatur, Darmstadt 1963. 
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zwyczajny filologii  łacińskiej średniowiecza na 
uniwersytecie w Kolonii stworzył tam nowy 
poważny ośrodek badań. Założył i redagował do 
ostatnich dni czasopismo Mittellateinisches Jahr-
buch — Internationale Zeitschrift  für  Mediävis-
tik34. Przed filologią  łacińską  średniowiecza sta-
wiał zadania ogromne. Das Mittellatein 
— stwierdzał w swoim podręczniku (1964) two-
rzyło i podłoże i tło dla literatur narodowych. 
Badania nad średniowieczem należy przeto roz-
poczynać od filologii  łacińskiej. Ma ono jeszcze 
wiele do zrobienia, aby dotrzymać kroku filolo-
giom innych języków. Tak jak one, ma za 
zadanie odczytać zapis życia duchowego śred-
niowiecza w tekstach łacińskich. Jest jedną  z naj-
ważniejszych nauk pomocniczych, a jednocześ-
nie „dyscypliną  skupiającą  wszelkie studia nad 
kulturą  duchową  Europy zachodniej" (Zentral-
fach  für  das Studium der mittelalterlich-abend-
ländischen Geisteslebens)35. W życzeniach nade-
słanych na I Kongres w Heidelbergu (1988) Karl 
Langosch dawał wyraz nadziei, że „wniesie on 
do tej dyscypliny prawdziwy przełom, którego 
wciąż  brak". Zmarł 10 marca 1992зб. Czego 
oczekiwał od takiego przełomu? I czy jest on 
potrzebny? 

Tymczasem seminarium Paula Lehmanna na 
uniwersytecie w Monachium pracowało przez 4. Bernhard Bischoff  (1906-1991) 
cały czas „starymi metodami". Wyrósł tam 
godny jego i Ludwiga Traubego następca, Bernhard В i s с h o f  f.  Będąc  jeszcze doktorantem 
dołączył  do inicjatywy W.A. Lowego Codices Latini Antiquiores, aby następnie własne swoje studia 
skupiać głównie na rodzimej produkcji skryptoryjnej. Od roku 1953 sam już kierował katedrą  i mnożył 
jej dorobek razem z licznymi uczniami. Był szczęśliwym odkrywcą  rękopisów i zadziwiająco 
precyzyjnym arbitrem czasu, miejsca powstania i zawartości wszelkiego zapisu z odległej epoki. 
Bernhard Bischoff  doprowadził do szczęśliwego końca wydawnictwo średniowiecznych katalogów 
bibliotecznych, poważnie uczestniczył — a to dzięki licznym własnym odkryciom tekstów — w prowa-
dzeniu dalej edycji Poetów karolińskich i ottońskich w Monumenta Germaniae Historica. W swoich 
badaniach odtwarzał erudycyjne fundamenty  uczoności wyspiarskiej i kontynentalnej, wydobywane 
zawsze bezpośrednio z zasobów i dorobku rękopiśmiennego poszczególnych ośrodków. Wydoskonalił 
metodę opisu paleograficznego,  obserwując  przede wszystkim technikę prowadzenia pióra. Wzmocniło 
to pewność, jeśli chodzi o sprowadzanie pomników (i szczątków)  rękopiśmiennych do określonych 
skryptoriów. Mistrz krytyki erudycyjnej i drobnego konkretu nie doczekał chwili, gdy mógłby już 
swobodniej oddawać się ogólniejszym interpretacjom37. 

3 4 Przy współpracy Waltera Berschina i innych redaguje to pismo dalèj Fritz Wagner. Por. wyżej, przyp. 5. 
3 5 Lateinisches Mittelälter, s. 13 n. Nadto: К . L a и g о s с h, Die mutter- und die vatersprachige Literatur in der 

Entwicklung der Künste in Deutschland, Mittellateinisches Jahrbuch 1 (1964), s. 9-33, czyli udział literatury rodzimej 
„macierzystej" i „ojcowskiej" czyli; łacińskiej w rozwoju nauk wyzwolonych. To rozróżnienie wprowadził W. von den Steinen, 
Das mittelalterliche Latein als historisches Phänomen, Schweizerische Zeitschrift  für  Geschichte 7 (1957) s. 1-27, zwł. S; 3-Zób. 
też W. В е. r s с h i n, Lateinische Kultur im Saeculum ferreum,  Mittellateinisehes Jahrbuch 24/25, s. 577. 

3 6 Księgępamiątkowąofiarowanemu  w Kolonii- w roku 1965: Festgabe für  Karl Langosch zum 60. Geburtstag dargebracht 
von Freunden und Schülern, Mittellateinisehes Jahrbuch 2 (1965):, 

3 7 O dorobku Bernharda Bischoffa  szerzej w niniejszym tomie s. . 
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W osobie jeszcze jednego swojego absolwenta seminarium monachijskie znalazło godnego następcę 
Bischoffa,  emerytowanego od roku 1971. Przez kolejnych osiemnaście lat prowadził tę katedrę Franz 
В r u n h ö 1 z 1 (przedtem wykładał w Marburgu). Uczniowie i pracownicy przygotowali mu na 65. 
urodziny księgę pamiątkową  z taką  dedykacją:  Mija równo sto lat od tego lata, kiedy Ludwig Traube 
rozpoczynał nauczanie uniwersyteckie wykładem o literaturze rzymskiej w średniowieczu (dwóch słuchaczy) 
i ćwiczeniami „paleograficzno-krytycznymi"  (czterech słuchaczy). Pomysł Traubego na ten nowy fach 
sprawdził się i do dziś nie zdezaktualizował. Tak jak poprzednicy w Monachium, Paul Lehmann i Bernhard 
Bischoff,  tak i Franz Brunhölzl w duchu Traubego poczuwa się do wierności w gromadzeniu i badaniu 
spuścizny średniowiecza. Ma on wszak niezastąpiony  własny dorobek naukowy. Dbałości o zebranie 
i udostępnienie dziedzictwa średniowiecznego towarzyszy szczególna troska tego uczonego o jego 
zrozumienie w uwarunkowaniach epoki i oddziaływaniu. Stąd  bierze się tytuł tej księgi: Tradition und 
Wertung38. Drugi człon tytułu, „wartościowanie" charakteryzuje jubilata jako tego, który umie ocenić co 
w rozpatrywanych zasobach dawnego słowa pisanego jest wartościowe i twórcze, co miało wpływ na dalsze 
losy kultury. Franz Brunhölzl jest autorem dwóch pokaźnych tomów „Historii literatury łacińskiej 
średniowiecza". Wsparty okiem wewnętrznym skupionej refleksji  wywołał on w tym dziele spójny i ludzki 
obraz benedyktyńskiej pracy i dorobku myśli i ducha w Europie łacińskiej — jak dotąd  sprzed roku 
tysięcznego39. „Nowy Manitius" jest od dawna oczekiwany w sytuacji ogromnego postępu wiedzy 
0 średniowieczu i jego spuściźnie pisarskiej, nie tyle ilościowo, ile jakościowo. Takiemu zapotrzebowaniu 
odpowiada celna rewizja stanu edytorskiego i stanu badań (w osobnej części książki)  nad poszczególnymi 
autorami. Nowe ich ukazanie jest dalekie od wszelkiego formalizmu.  Tak np. twórczość pisarska Hrabana 
Maura wynikała raczej z duszpasterskiego zaangażowania, i tak była odbierana przez współczesnych, niż 
w celach spekulatywnej erudycji; Walahfrid  Strabo skarżył się na złe czasy, bo nunc doctor  miles, praesul 
bellator  habetur, i ciasno mu było jako poecie w otoczeniu klasztornym; przyjacielem z jego młodych lat był 
zdolny i szczerze religijny Gotszalk, któremu zły los zgotowała zatwardziałość i głupota jego oponentów 
1 sędziów. Te i podobne refleksje  dają  tej historii literatury wymiar ludzki, co bynajmniej nie przysłania 
solidnego omówienia twórczości znanych i daleko mniej znanych autorów. 

Wizja Franza Brunhölzla jest tradycyjna, bo trzyma się schematu autor-dzieło, a jednak nowoczesna, 
bo wnika w atmosferę  dziejową  miejsc, czasów i ludzi. Staje dziś obok innych wielkich syntez, 
podejmowanych także przez filologów  łacińskiego średniowiecza. Mają  one za przedmiot same 
zachowania, pojęcia, idee nośne wyrażane w literaturze, a także historię jednego wybranego rodzaju 
pisarskiego. Przykładowo wymieńmy monografię  Petera von M o o s pt. Consolatio analizującą  bardzo 
szczegółowo zapis zachowań wobec śmierci i pokaźną  monografię  exemplum retorycznego40; Waltera 
Berschina trzytomową  historię biografii  chrześcijańskiej do czasów karolińskich włącznie41.  Bliżej 
dyscypliny historii stoi studium Petera D r o n к e nad tradycją  jednego motywu, to jest mitu 
kosmicznego do XII w.42 Wypracowując  wielkie syntezy filologowie  łacińscy idą  krok w krok 

3 8 Tradition und Wertung. Festschrift  für  Franz Brunhölzl zum 65. Geburststag. Günter В e r n t, Fidel R ä d l e , Gabriel 
S i 1 a g i, Sigmaringen 1989. 

3 9 Franz B r u n h ö l z l , Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Erster Band: Von Cassiodor bis zum 
Ausklang der karolingischen Erneuerung, München 1975; zweiter Band: Vom späteren neunten Jahrhundert bis zur Mitte des 
elften,  München 1993. Postępująca  choroba oczu oderwała tego uczonego od bezpośredniego kontaktu z rękopisami. Mogło to 
wpłynąć  na drążenie  dawnej twórczości w głąb,  tak cenne w jego pracach. 

4 0 Peter von M o o s , Consolatio. Studien zur mittellateinischen Trostliteratur über den Tod und zum Problem der 
christlichen Trauer. Band 1-4, München 1971-1972 (Münstersche Mittelalter-Schriften  Ш). Tegoż autora: Geschichte als Topik. 
Das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit und die historiae im „Policraticus" Johanns von Salisbury, Hildesheim 
- Zürich - New York 1988 (Ordo. Studien zur Literatur und Gesellschaft  des Mittelalters und der frühen  Neuzeit. Herausgegeben 
von Ulrich Ernst und Christel Meier, Band 2). Autor, profesor  filologii  łacińskiej w Münster, tak samo szeroko zarysował historię 
dialogu literackigo w kolejnej dużej monografii.  Zob. też Literatur- und bildungsgeschichtliche Aspekte der Dialogform  im 
lateinischen Mittelalter [...], w: Tradition und Wertung, s. 165-210. 

4 1 Walter В e r s с h i n, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. 1. Von der Passio Perpetuae zu den 
Dialogi Gregors des Grossen; 2. Merovingische Biographie. Italien, Spanien und die Inseln des frühen  Mittelalters; 3. 
Karolingische Biographie 750-920 n. Chr. Stuttgart 1986, 1988, 1991 (Quellen und Untersuchungen, Band 10). 

4 2 Peter D г о n к e, Fabula. Explorations into the uses of  myth in Medieval Platonism, Leiden und Köln 1985 (first  edition 
1974) Mittellateinische Studien und Texte. Herasgegeben von Karl L a n g o s c h Band IX). 
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z historykami, ich wymiana doświadczeń badawczych jest pełna43. Pośród jednych i drugich 
opracowania „tradycyjne" zachowują  trwałą  pozycję i wręcz się na niej umacniają  dzięki coraz to 
większej precyzji w szczegółach krytyczno-erudycyjnych. Są  wszak i tacy, którzy zbierają  nowe 
doświadczenia na ścieżkach językoznawstwa i literaturoznawstwa strukturalnego. 

Wszystkim erudytom przy gromadzeniu materiału i przy rozpatrywaniu tekstu towarzyszy dziś 
elektronika. Truizmem jest mówienie o olbrzymich przyspieszeniach, jakie ona wniosła do wszelkich 
prac leksykalnych, krytyczno-erudycyjnych, analitycznych, porównawczych — o licznych publikacjach 
faksymilowych,  jakie od dłuższego już czasu nam towarzyszą,  nie wspominając. 

Nie nowa, ale jakże intensywniejsza jest też dzisiaj współpraca międzynarodowa. Filologia łacińska 
średniowiecza odbyła niedawno swój drugi kongres międzynarodowy, zorganizowany przez Internationales 
Mittellateinerkomitee staraniem Société internazionale per lo studio del Medioevo latino (SISMEL)44 i pod 
kierownictwem profesorów  Claudio L e o n a r d i e g o (Florencja), Waltera B e r s c h i n a (Heidel-
berg) i Petera Dronke (Cambridge). Kolejne spotkanie kongresowe odbędzie się za kilka lat w Cambridge. 

Nowoczesna wspólnota naukowa erudytów łacińskiego średniowiecza jest już instytucją  światową. 
Wciąż  żywa jest w jej kręgu świadomość, że szkoła monachijska kładła mocne fundamenty  pod dzisiejszą 
wizję literatury średniowiecznej, wciąż  bogatą  w odkrywanie człowieka obcującego  z piórem i książką45. 

Wątek  „traubowski" niniejszego artykułu nie pozostawia miejsca na przybliżenie Czytelnikowi dorobku 
polskiej mediewistyki łacińskiej. Zadanie to wykonał Kazimierz L i m a n w obszernej pracy: 
Mittellateinische Studien in Polen 1945-1979, Mittellateinisches Jahrbuch 19(1984), s. 1-36; 20(1985), 
s. 1-48. Z dawniejszych publikacji zob. Feliks P o h o r e c k i , Rytmika Kroniki Galla-Anonima, 
Roczniki Historyczne 5(1929) z. 2, s. 105-169; 6(1930) z. 1, s. 12-75 oraz ks. Bronisław G ł a d y s z, 
O studjum łacińskiej filologii  średniowiecznej w Polsce. Potrzeba i zadania. W: Munera Philologica 
Ludovico Ćwikliński ... oblata, Posnaniae 1936, s. 381-390. Pod wpływem Traubego był Adam 
K r o k i e w i c z , filolog  klasyczny, którego wykładów z paleografii  słuchał na Uniwersytecie 
Warszawskim Aleksander G i e y s z t o r . Kontakty polskich uczonych z „dynastią"  profesorów 
monachijskich trwają  do dziś, obecnie też z żywym ośrodkiem badawczym, jaki stworzył w Heidelbergu 
Walter Berschin. 

W dorobku polskim nie przedawniły się do dziś Aleksandra Gieysztora Wiadomości wstępne 
z filologii  średniowiecznej łacińskiej. Zarys nauk pomocniczych historii, t. II, skrypt powielany UW, 
Warszawa 31948 — i szkoda, że nie doczekały się druku. Niezmiennym uznaniem cieszy się wciąż  duży 
dorobek erudycyjny Mariana P 1 e z i nad piśmiennictwem polskiego średniowiecza oraz jego dwa 
słowniki: łaciński i łaciny średniowiecznej w Polsce. Nie zapominamy dorobku Henryka K o w a l e -
w i c z a (zm. 1981 г.), który poprowadził dalej badania Bronisława Gładysza nad poezją  liturgiczną. 
A jaki obraz twórczości łacińskiej w Polsce wniosą  strukturalne badania literaturoznawcze, jakie 
wszczyna dziś młodsza generacja erudytów, okaże najbliższa przyszłość. 

Pracą  paru pokoleń u schyłku naszego wieku osiągany  jest cel, który wytyczył niegdyś Ludwig 
Traube. Tym celem było ukazanie prawdy o kulturze duchowej średniowiecza w drodze konsekwentnej 
indukcji historycznej: od rozpoznania rękopisu do tekstu, od tekstu do skryptorium, które go 
wykonało, od skryptoriów do rozległych nurtów kultury — po śladach źródłowych, nigdy inaczej. 

4 3 Przykładowo przypomnijmy kilkadziesiąt  tomików Typologie des sources médiévales pod redakcją  Leopolda Génicot'a, 
Institut Interfacultaire  d'Études Médiévales, Louvain. 

4 4 Gli umanesimi medievali, Firenze 11-15 settembre 1993. Obrady toczyły się w siedzibie stowarzyszenia, w dawnej kartuzji 
Certosa del Galluzzo. Ojcem filologii  łacińskiej średniowiecza we Włoszech był Ezio Franceschini (1906-1983), prof, 
uniwersytetu we Florencji i współrealizator serii wydawniczej Aristoteles latinus. Fundacja jego imienia patronuje od niedawna 
licznym nowym przedsięwzięciom naukowym (m.in. czasopismu Hagiographica zapowiedzianemu na rok 1994), przydziela 
stypendia, organizuje sympozja. Ostatnio - signum temporis - wespół z Fondazione IBM Italia: Incontro di Studio -Macchine 
per leggere. Tradizioni e nuove tecnologie per comprendere i testi, 19 novembre 1993, Certosa del Galluzzo Firenze. 

4 5 Pół wieku po śmierci Traubego Karl Hauck stwierdził, że „trudno oprzeć się wrażeniu, jak bardzo prace z historii 
łacińskiej literatury średniowiecznej tkwią  jeszcze w fazie  początkowej",  a „literaturoznawstwo współczesne bezwiednie przenosi 
do czasów literatury rękopiśmiennej kryteria stosowne dla literatury drukowanej". W tej materii, pisał, zmiany będą  zachodziły 
powoli, dopiero bowiem wysiłkiem paru pokoleń paleografów  - takich jak Lehmann i BischofF  - będzie możliwe pełniejsze 
ukazanie piśmiennictwa średniowiecznego poprzez ośrodki, gdzie powstawało. Deutsche Philologie im Aufriss,  Berlin 21957,1.1, 
kol. 2624. Dożył przecież sam czasu, gdy progi tych „początków"  pozostały daleko w tyle. 


