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STRESZCZENIE
Rezultat badań nad zwojem Tory z bolońskiej Biblioteki Uniwersyteckiej podjętych przez
profesora Maura Peraniego został po raz pierwszy w świecie przedstawiony w Katedrze
Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego 23 maja 2013 roku.
Dotychczasowe analizy pozwoliły określić przybliżony wiek zwoju oraz kulturową
przynależność kopisty tego rękopisu. Kodykologia pomogła w podjętych badaniach, ale
omawiany zwój postawił szereg problemów, na które odpowiedź dać może jedynie dalszy
rozwój nauki związanej z analizą średniowiecznych zwojów. W średniowieczu hebrajski
zwój z nośnika przekazu stał się przedmiotem religijnym używanym do celów liturgicznych. Efektem tego było ustalenie bardzo rygorystycznych zasad jego tworzenia. Zwój
z Bolonii jest świadectwem przestrzegania innych zasad niż te, którymi od XII wieku
kierowali się hebrajscy kopiści przy tworzeniu zwojów Tory.
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23 maja 2013 roku profesor Mauro Perani z Uniwersytetu Bolońskiego
(Campus Ravenna) przedstawił po raz pierwszy, w ramach seminarium
zorganizowanego przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
swoje odkrycie związane z datacją rękopisu hebrajskiego przechowywanego
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w bibliotece Uniwersytetu Bolońskiego1. Podczas redakcji nowego katalogu
hebrajskich rękopisów znajdujących się w tej bibliotece profesor Perani wraz
ze swoim współpracownikiem Giacomem Corazzolem natrafili na hebrajski
zwój. Dokładniejsza jego analiza zakwestionowała dotychczasową datację
i wykazała, że jest on o wiele starszy, ważniejszy i cenniejszy, niż dotychczas sądzono. Zwój (wł. Rotolo 2) skatalogowany jako Banc. I.A.Cass. 1.H.2
zawiera tekst Tory, czyli Pięcioksiąg. Nie jest znane jego pochodzenie ani też
nie wiadomo, kiedy został włączony do księgozbioru bolońskiego2.
Badanie, a przede wszystkim datacja tego zwoju, jest ściśle związane
z historią hebrajskiego piśmiennictwa, a dokładniej z historią tworzenia manuskryptów3 hebrajskich w średniowieczu, czyli przede wszystkim z historią
kopiowania tekstów. To prawda, że w średniowieczu powstały różne dzieła
hebrajskie, ale większość klasycznych tekstów hebrajskich powstała przed
średniowieczem, a w średniowieczu były one już tylko kopiowane. Upowszechnienie dzieł tak klasycznych, jak i późniejszych opierało się przede
wszystkim na kopiach, które docierały do czytelników. Nie dysponujemy
żadnym autografem dzieła napisanego w starożytności4. Wszystkie dostępne
manuskrypty to efekt pracy kopistów, czyli efekt przepisywania tych tekstów. Z kopiowaniem tekstów jest ściśle związane zagadnienie użytego materiału pisarskiego, technik pisania oraz formatu powstałych nośników tekstu.
Uzyskanie wiedzy o konkretnym manuskrypcie to szereg zabiegów, które pozwalają wskazać jego miejsce w historii piśmiennictwa hebrajskiego,
a w przypadku najstarszych manuskryptów to ukazanie elementów jego wyjątkowości. Nim podjęta zostanie taka próba, w niniejszym opracowaniu będzie ukazana ogólna panorama piśmiennictwa hebrajskiego. W tej panoramie
szczególna uwaga zostanie poświęcona okresowi średniowiecza z przełomu
tysiącleci. Zostaną zarysowane obszary o odmiennych hebrajskich tradycjach
1

Pierwszy w Polsce wywiad na temat tego odkrycia ukazał się w anglojęzycznym
czasopiśmie: The Torah scroll of the Bologna University Library, a brief interview with
Professor Mauro Perani, „The Polish Journal of Biblical Research” 2013, Vol. 12, No 1–2
(23–24), s.151–160.
2
M. Perani, Il più antico rotolo del Pentateuco ebraico integro: una scoperta alla
Biblioteca Universitaria di Bologna, „TECA – Testimonianze Editoria Cultura Arte” 2013,
no 4, s. 87–97.
3
Terminy „rękopis” i „manuskrypt” są tutaj używane zamiennie.
4
Ponieważ nie ma autografu, badanie kopii jest niezwykle istotne dla ustalenia oryginalnego tekstu. Wiadomo, że kopie nie zawsze, z różnych powodów, są wierne oryginałowi. Porównywanie kopii, a przy tym ustalanie chronologii ich powstawania, jest niezwykle
istotne dla ustalenia najbardziej prawdopodobnej pierwotnej formy tekstu.
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piśmienniczych. Celem dokładniejszego przedstawienia problemów technicznych zostanie ukazana w koniecznych detalach technika tworzenia rękopisów. W tym wypadku będzie to dotyczyło kodeksów, bowiem od lat siedemdziesiątych minionego stulecia ta dziedzina badawcza prężnie się rozwija.
Tymczasem badania nad zmianami w technice tworzenia zwojów są dopiero
u początków. Dotychczas bowiem sądzono, że ta technika, odzwierciedlająca
oczywiście daleko idący konserwatyzm, była niezmienna przez stulecia. Tymczasem pierwszy rzut oka na Zwój z Bolonii kwestionuje to przekonanie. Piśmiennicze hebrajskie średniowiecze to czas zwojów i kodeksów. Tym dwóm
nośnikom tekstu i różnicom między nimi będzie poświęcona odrębna sekcja
w niniejszym opracowaniu. W podsumowaniu zostaną wydobyte poruszane
wcześniej zagadnienia w zastosowaniu do omawianego zwoju.

CHRONOLOGIA PIŚMIENNICTWA HEBRAJSKIEGO
Piśmiennictwo hebrajskie zwykło się dzielić na trzy wielkie, historyczne okresy5. Pierwszy obejmuje najstarsze czasy6, od początków ‘hebrajskiego’7 pisma
(X wiek p.n.e.)8 aż po ostateczną redakcję Talmudu (między V a VII stule5

Przez piśmiennictwo rozumie się tutaj przede wszystkim tworzenie nośników, nie zaś
samych dzieł hebrajskiej literatury.
6
Powstawanie klasycznych tekstów hebrajskich to długi proces twórczo-redakcyjny,
który trwał całe stulecia. Zasadniczo można przyjąć, że tekst biblijny Tory czyli Pięcioksięgu został ostatecznie zredagowany na przełomie epoki perskiej i hellenistycznej, czyli w
IV wieku p.n.e. Zawiera jednak materiał dużo starszy, który może sięgać X wieku p.n.e.,
a nawet końca epoki brązu (XIII–XII wiek p.n.e.). Dopiero odkrycia z Qumran pozwoliły
zobaczyć i poznać, jakimi tekstami biblijnymi dysponowano na przełomie epok, a mówiąc z
perspektywy chrześcijańskiej – w okresie działalności Jezusa, czyli przed zburzeniem Drugiej Świątyni. Po tym wydarzeniu, z punktu widzenia badań nad tekstami, pojawia się luka
obejmująca bez mała siedem stuleci. Z różnych powodów nie przetrwały pisane świadectwa,
czyli możliwe do badania kopie tekstów biblijnych Tanachu z okresu od II do VIII wieku n.e.
7
Pismo hebrajskie to odmiana pisma kananejskiego. Do czasów babilońskich mieszkańcy Izraela i Judy posługiwali się pismem kananejskim. Od czasów perskich zaczęło
przeważać pismo aramejskie, które z czasem zdominowało piśmiennictwo hebrajskie na
tyle, że obecnie zwie się je powszechnie pismem hebrajskim.
8
Cf. J. Naveh, Early History of the Alphabet. An Introduction to West Semitic Epigraphy
and Palaeography, Jerusalem 1987 (1982); P. Nowogórski, Kilka uwag na temat początków
pisma alfabetycznego, [w:] Dzieje dawne i nowe: studia, materiały, opinie, red. D. Milewski,
Warszawa 2011, s. 13–24; R. S. Hess, Writing about Writing. Abecedaries and Evidence for
Literacy in Ancient Israel, „Vetus Testamentum” 2006, Vol. 56, s. 346–371.
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ciem). Następny okres trwał do wynalezienia druku, czyli obejmował czas aż
po ukazanie się pierwszych hebrajskich tekstów drukowanych (XV wiek)9.
Trzeci okres trwa po dziś dzień. Może wkrótce zostanie wskazany początek
nowego w nawiązaniu do elektronicznej formy przekazu. Każdy z tych okresów ma swoją charakterystykę zarówno z perspektywy tworzenia tekstów, jak
i ich kopiowania.
Ten podział piśmiennictwa hebrajskiego (i żydowskiego) jest powiązany
z historią tak samego Izraela, jak i cywilizacji bliskowschodniej oraz europejskiej. Podział historii Izraela na odrębne okresy znaczony jest wydarzeniami, które stanowią rodzaj cezury. Takimi były zdobycie Samarii przez
Asyryjczyków (721), zdobycie Jerozolimy przez Chaldejczyków (586) oraz
zburzenie Świątyni jerozolimskiej przez Rzymian (70 n.e.). Te wydarzenia
wpłynęły na przemiany o charakterze religijno-społecznym. Ale na historii
Żydów w sposób szczególny zaważyło to ostatnie. Przyniosło ono przemiany, których odzwierciedleniem jest literatura powstała przede wszystkim
w pierwszych pięciu wiekach naszej ery. Ostateczna redakcja Talmudu babilońskiego stanowi cezurę pomiędzy żydowską starożytnością a średniowieczem. Właśnie powstanie Talmudu, tak jerozolimskiego, jak i babilońskiego,
stanowi kluczowy etap formowania się judaizmu zwanego rabinicznym albo
talmudycznym.
Czas od zamknięcia prac nad Talmudem, czyli fundamentalnym dziełem
judaizmu, zwany jest w historii, kulturze i literaturze Izraela średniowieczem. Z punktu widzenia historii idei dla Żydów trwało ono aż do czasów
haskali, ale z perspektywy zapisu tekstów żydowskich kluczowe stało się
odkrycie i zastosowanie druku. Chronologia piśmiennictwa hebrajskiego jest
też ściśle powiązana ze zmianami w cywilizacji europejskiej i bliskowschodniej. Z punktu widzenia historii kluczowe okazały się upadek Imperium
Rzymskiego oraz narodziny islamu. Dla piśmiennictwa takimi ‘wydarzeniami’ były wprowadzenie kodeksu, zastosowanie papieru oraz wynalezienie
9

C. Sirat pisze: „Our history of medieval manuscripts in Hebrew characters therefore
begins in the East around the year 900” (C. Sirat, Hebrew Manuscripts of the Middle
Ages, Cambridge 2008, s. 36). Tymczasem z perspektywy literackiej K. Pilarczyk stwierdza, że „[Ż]ydowskie dziedzictwo literackie tej [średniowiecznej] epoki obejmuje blisko
1200 lat (od roku 500 do 1750)” (K. Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej
do haskali, Kraków 2006, s. 227). Te dwa teksty odzwierciedlają odrębną perspektywę.
Badacze zachowanych rękopisów hebrajskich wskazują, że pierwsze z nich pochodzą
z końca IX wieku. Tymczasem z perspektywy historii idei i literatury trwa ono do połowy
XVIII wieku (G. Zlatkas, Talmud babiloński. Traktat Chagiga, tłum., komentarz i wprowadzenie K. Pilarczyk, Kraków 2009).
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druku. Na historię i chronologię piśmiennictwa hebrajskiego składają się tak
zjawiska ściśle powiązane z szeroko pojętym ludem Izraela10, jak i wydarzenia o zasięgu dużo szerszym.
Z okresu średniowiecza pochodzi zdecydowana większość rękopisów hebrajskich. Można powiedzieć, że z tej perspektywy średniowiecze hebrajskie
jest rękopiśmiennicze11. Zjawiskiem, które ponadto charakteryzuje średniowiecze żydowskie, jest przejście od zwoju do kodeksu. Z punktu widzenia
technicznej formy przekazu żydowskie średniowiecze piśmiennicze można
podzielić na trzy podokresy. Pierwszy to podokres pełnej dominacji zwoju,
który trwa do VIII wieku. Podokres drugi to czas współistnienia zwoju i kodeksu (IX–XII wiek), trzeci i ostatni to podokres pełnej dominacji kodeksu
(od XIII wieku). Podział średniowiecza żydowskiego piśmiennictwa w pewnym sensie współgra z ogólnym podziałem europejskiego średniowiecza na
wczesne, środkowe i późne. W pierwszym podokresie żydowskiego średniowiecza teksty hebrajskie były jeszcze zapisywane i kopiowane na zwojach.
Ta forma była używana od czasów biblijnych, a w samej Biblii hebrajskiej
obok terminu ogólnego sefer12 pojawia się też termin bardziej szczegółowy,
megillah13, czyli zwój. Z pierwszego okresu (VII–VIII wiek) nie posiadamy
żadnych świadectw pisanych. Dopiero wiek IX stanowi przełom14. Teksty
zostają zapisane już nie tylko na zwoju, ale również w kodeksie. Jest to okres
wyraźnie przejściowy, o czym świadczy fakt, że z fragmentów zachowanych
w genizie kairskiej nie zawsze można jednoznacznie stwierdzić, czy mamy
do czynienia z fragmentami zwojów, czy kodeksów.
Zwój w trakcie średniowiecza stawał się coraz bardziej przedmiotem
religijnym. Tymczasem studiujący teksty biblijne, talmudyczne i inne coraz
częściej korzystali z kodeksów.

10

Biorąc pod uwagę podział na okresy piśmiennicze, należy pamiętać o historycznym podziale na hebrajską starożytność, średniowiecze, haskalę i współczesność.
11
Cf. B. J. Muir, The Making of a Medieval Manuscript, Melbourne 2007.
12
Hebrajski termin sefer oznacza pismo, zapis, dokument, a rdzeń sfr (spr), z którego się wywodzi, obejmuje pole semantyczne zawierające czynności liczenia, opowiadania, a zarazem odnosi się do zapisu, spisanego dokumentu, tekstu oraz piszącego, czyli
pisarza. Cf. R. Jasnos, Deuteronomium jako ‘księga’ w kontekście kultury piśmienniczej
starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2011, s. 149–150.
13
Niekiedy w Biblii hebrajskiej synonimem sefer jest megillah, czyli zwój. Dookreśla on termin sefer pod względem materialnym, a dokładniej precyzuje formę nośnika
zapisu (ibidem, s. 151).
14
Pisze o tym m.in. C. Sirat, op. cit., s. 36.
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OBSZARY GEOGRAFICZNE HEBRAJSKIEGO
PIŚMIENNICTWA W ŚREDNIOWIECZU
Pisarskie techniki twórców średniowiecznych rękopisów hebrajskich różnią
się w zależności od obszaru geograficznego i kręgu kulturowego, na którym
przebywali ich twórcy15. To doprowadziło do wykształcenia się różnych typów
rękopisów. Można wyróżnić pięć geograficznych i kulturowych obszarów. Obszar o r i e n t a l n y obejmował Egipt, Palestynę, Syrię, wschodnią Azję Mniejszą, Irak, Iran oraz terytoria pobliskie. W czasie, gdy powstawały tam pierwsze
średniowieczne rękopisy, terytoria te przynależały do kalifatu Abbasydów.
Obszar s e f a r d y j s k i obejmował bardzo rozległe tereny, poczynając od
Półwyspu Iberyjskiego, po kraje Maghrebu, ale sięgał również poza Pireneje,
do Prowansji i Langwedocji, gdzie dominowała podobna technika i sposób
zapisu, jak w Hiszpanii i w północnej Afryce.
Obszar w ł o s k i wykazywał się odmiennym sposobem zapisu i odmienną techniką tworzenia hebrajskich rękopisów. Dostrzega się podobieństwa
w technice między rękopisami z Włoch a francuskimi i niemieckimi z przełomu XII i XIII w. Wskazuje się przy okazji na możliwe włoskie pochodzenie aszkenazyjskiego typu.
Obszar, na którym rozwinął się a s z k e n a z y j s k i typ tworzenia rękopisów, obejmował środkową i północną Francję, Anglię oraz Niemcy, a pod
koniec średniowiecza również Europę Środkową i Wschodnią. Na obszarze
tym można dostrzec różnice regionalne przede wszystkim między Francją
i Niemcami. Oba te typy, zarówno włoski, jak i aszkenazyjski, były tworzone w kontekście zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej i pozostawały pod
wpływem alfabetu łacińskiego.
Obszar b i z a n t y j s k i wytworzył niezależny typ hebrajskiej kultury pisarskiej, co widać zarówno w skrypcie, jak też w technice pisarskiej. Obejmował on tereny zachodniej Azji Mniejszej, wyspy greckie, a także Bałkany.
Te tereny znajdowały się pod panowaniem Bizancjum przed jego upadkiem.
Na ten typ miało wpływ pismo greckie.

TECHNIKA TWORZENIA MANUSKRYPTÓW
Aby dookreślić czas powstania oraz obszar piśmienniczy, z którego pochodzi
określony manuskrypt hebrajski, istotne jest poznanie techniki jego tworzenia.
15

A. Yardeni, The Book of Hebrew Script: History, Palaeography, Script Styles, Calligraphy and Design, Jerusalem 1997, passim.
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Składa się na nią wiele elementów, poczynając od użytego materiału pisarskiego, przez wskazanie użytych narzędzi pisarskich, po ustalenie stylu zapisu16.
Średniowieczne rękopisy hebrajskie pisane były na dwóch rodzajach materiału – na pergaminie i na papierze. Papirus był już wtedy używany bardzo rzadko. O jego wcześniejszym użyciu poświadcza fragment zachowany
w genizie kairskiej, datowany na VIII lub IX wiek. Papirusu jako materiału
pisarskiego używano w czasach biblijnych w Palestynie, zaś skórę, czyli pergamin, wprowadzono na początku okresu powygnaniowego, czyli w czasach
kanonizacji Biblii hebrajskiej.
W okresie średniowiecza można wyróżnić kilka rodzajów pergaminu17.
Różnice między nimi dotyczą głównie wyglądu tej strony, po której była
sierść zwierzęcia. We Włoszech pergamin zawsze zachowywał naturalne
różnice między dwoma stronami. Po jednej stronnie, tej od ciała zwierzęcia,
był gładki, błyszczący i znacznie jaśniejszy. Natomiast po stronie szorstkiej,
tam, gdzie była sierść, pozostał pomimo pracy nad nim bardziej ziarnisty. Na
sefardyjskich pergaminach strona z włosiem jest mocno zdrapywana i ślady po nim są ledwo widoczne. Jednak nie jest tak jasna jak strona od ciała
zwierzęcia. Pergamin wytwarzany na terenach aszkenazyjskich znacznie się
różnił, chociaż wczesne rękopisy były pisane na pergaminie podobnym do
tego, jaki używano we Włoszech. Pod koniec XII wieku została tam wprowadzona nowa technika, która zminimalizowała różnice między stronami18.
Papier został wprowadzony przez Arabów dopiero w połowie VIII wieku. Zdobyli go prawdopodobnie od chińskich jeńców wojennych w Samarkandzie. Papier sukcesywnie rozpowszechnił się w krajach islamskich, by
16

Cf. M. Beit-Arié, The Makings of the Medieval Hebrew Book: Studies in Paleography and Codicology, Jerusalem 1993, passim; P. Needham, Twelve Centuries of Bookbindings, 400–1600, New York 1979.
17
R. Reed, The Nature and Making of Parchment, Leeds 1975.
18
W Niemczech ta nowa technika została przyjęta i stopniowo rozwijała się, aż
w końcu doprowadziła w połowie XIII wieku do pełnego zrównania wyglądu obu
stron. Włosy i wszelkie mieszki włosowe były wydrapywane i usuwane. Również druga
strona była zdrapywana. Dzięki tym zabiegom uzyskano wyjątkowy efekt, czyli niemal identyczny wygląd obu stron. We Francji również ta technika została przyjęta, ale
obie strony dają się dość łatwo odróżnić dzięki odmiennej charakterystyce. Podobnie
jak pergamin aszkenazyjski, po XIII wieku również pergamin orientalny wykazuje się
podobieństwem obu stron. Podczas gdy ten efekt został w Aszkenazie osiągnięty przez
skrobanie i zdrapywanie po obu stronach, na Wschodzie dokonało się to poprzez ich
wygładzanie i wybielanie. Pomimo że pozostałości po cebulkach włosów są ledwo widoczne, to jednak strony pergaminu orientalnego różnią się kolorem.
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w końcu, ale dopiero pod koniec XIII wieku, dotrzeć do chrześcijańskiej
Europy, poczynając od Włoch. Do Bizancjum dotarł wcześniej, pojawił się
już w XI wieku. Gdy papier zaczęto wytwarzać i stosować na szeroką skalę,
pergamin, jako droższy, zaczął mu ustępować we wszystkich niemal dziedzinach. Pozostawał jednak materiałem, na którym powstawały manuskrypty
o szczególnym znaczeniu i wartości.
Pergamin używany do produkcji rękopisów hebrajskich wytwarzali sami
Żydzi, jak na to wskazują pewne dokumenty oraz znaki, tymczasem papier
był produkowany w papierniach nieżydowskich i korzystali z niego wszyscy
pisarze. W związku z tym hebrajskie kodeksy pisane na papierze nie różnią
się pod tym względem od arabskich, łacińskich czy greckich papierowych
kodeksów. Na Wschodzie były one pisane na papierze arabskim, w Europie
na zachodnim rodzaju papieru. Te dwa typy papieru zasadniczo się od siebie
różniły. Od końca XIII wieku papiernie w Europie zaczęły używać znaków
wodnych, co jest niezwykle istotnie w datowaniu kodeksów. Tymczasem papier produkcji arabskiej można rozróżnić ze względu na typologię właściwą
dla określonych regionów i okresów.
Materiał, na którym zamierzano pisać tekst, był wpierw poddawany procesowi l i n i a t u r y. Pisarz czy kopista nie mógł bowiem rozpocząć swej
pracy, nim na stronach nie pojawiły się linie poziome i pionowe na marginesach. Jedne określały, ile linijek będzie zapisanych na każdej stronie, a drugie, jakie będą pozostawione marginesy. Miało to zapewnić jednolitość całej
kopii i wymóc na pisarzu pracę zgodną z tradycyjnie przyjętymi proporcjami
i układem przestrzeni. Hebrajskie rękopisy wykazują różnorodność wzorów
i technik zapisu, ale w większości są typowe dla poszczególnych obszarów
i czasu powstania. Na terenach, gdzie powstawały kodeksy aszkenazyjskie,
oraz w północnych Włoszech widać najpierw w połowie XIII, a potem na
początku XV wieku wyraźne zmiany w praktyce liniatury. Tymczasem rękopisy orientalne i bizantyjskie odznaczają się jednolitą techniką aż do końca
średniowiecza.
Gdy pergamin lub papier został już przygotowany, pisarz kopista mógł
rozpocząć kopiowanie tekstów. Do pisania potrzebne mu było odpowiednie
narzędzie i atrament. Średniowieczni pisarze żydowscy używali dwóch rodzajów przyborów do pisania: trzcinowego stylusa i gęsiego pióra. Różniły się
one poziomem elastyczności, co wpływało na charakter i styl zapisu. Trzcinowy stylus był bardziej sztywny, co skutkowało mocnymi pociągnięciami,
pióro gęsie tymczasem było bardziej elastyczne i w efekcie przynosiło zróżnicowany rodzaj pociągnięć. Stylus był używany podczas średniowiecza przez
skrybów hebrajskich żyjących na terytoriach, na których dominował islam,
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czyli na Wschodzie, w krajach Magrebu i na Półwyspie Iberyjskim. Gęsie
pióro było używane przez pisarzy hebrajskich żyjących na obszarach chrześcijańskich, czyli we Francji, w Anglii, Niemczech, we Włoszech i prawdopodobnie w Bizancjum.
Atrament był produkowany w postaci suchych prętów, które przed użyciem były wsadzane do wody. Na Wschodzie głównym składnikiem atramentu była sadza, natomiast na Zachodzie zwykle był to rozpuszczalny
siarczan żelaza. Stąd różnica w kolorach, jakie pojawiają się w hebrajskich
rękopisach. Podczas gdy w rękopisach zachodnich pojawiają się różne odcienie brązu: niekiedy czerwonawy, żółtawy lub zielonkawy, orientalne
rękopisy zawsze odznaczają się ciemnym zapisem: bądź to czarnym, bądź
ciemnym brązem.
W każdym kręgu kulturowym, w którym rozwijała kultura żydowska,
pisarze posługiwali się właściwym dla danego terytorium typem pisma.
I stąd można wyróżnić zapisy: aszkenazyjski, włoski, sefardyjski, bizantyjski
i orientalny (wraz z dwoma podtypami – jemenickim i perskim). Typy te są
znane w formie już utrwalonej, ale można na podstawie zachowanych rękopisów prześledzić ich ewolucję, a w szczególności rozwój typu orientalnego.
Przypuszcza się, że typ aszkenazyjski powstał w oparciu o wczesną
formę typu włoskiego, a ten rozwinął się z typu orientalnego. Typ sefardyjski nie ograniczał się jedynie do Półwyspu Iberyjskiego, ale był stosowany
w krajach Magrebu, w Prowansji i na Sycylii, a powstał najprawdopodobniej
w Afryce Północnej.
Pomimo ogólnej tendencji do ujednolicenia i konserwatyzmu sztuki rękopiśmiennej istniały lokalne warianty w ramach wyżej wskazanych kręgów
kulturowych. Różnice w ramach typu aszkenazyjskiego można dostrzec
pomiędzy obszarami francuskimi i niemieckimi. Tymczasem w typie sefardyjskim widać różnice między Półwyspem Iberyjskim, Francją, Prowansją,
północną Afryką oraz Sycylią. W ramach typu orientalnego prócz różnicy
między podtypami jemeńskim i perskim zasadnicze morfologiczne różnice
dostrzec można między regionami północno-wschodnimi (Mezopotamia)
i południowo-zachodnimi (Palestyna).
Wymienione typy należy jeszcze pomnożyć razy trzy, mając na uwadze
warianty kształtu liter, czyli kwadratowy, półkursywny i kursywny. Stąd
średniowieczne manuskrypty hebrajskie odznaczają się bogactwem zapisu
i w sumie można wyróżnić około dwudziestu ich typów (i podtypów).
Okoliczności historyczne związane ze średniowiecznymi Żydami, a szczególne wysiedlenia całych społeczności i częste migracje z własnej woli, wpłynęły znacząco na przenoszenie technik pisarskich z jednych terenów na inne.
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Zdarzało się, że rękopisy były pisane nie w lokalnym wariancie obszaru, na
którym powstały, ale w rodzimym wariancie regionu pochodzenia kopistów
imigrantów. Zwykle bowiem zachowywali oni wyuczony uprzednio sposób
zapisu przez całą swą działalność. I tak znajdujemy w północnych Włoszech
w okresie późnego średniowiecza hebrajskie rękopisy skopiowane nie tylko
wedle lokalnego typu włoskiego, ale również w wariancie aszkenazyjskim i sefardyjskim. W Palestynie zaś natrafia się na kopie rękopisów powstałe nie tylko
w lokalnym typie orientalnym, ale także w stylu sefardyjskim, aszkenazyjskim
i bizantyjskim. Tymczasem materiał pisarski i technika tworzenia rękopisów,
na których pisali imigranci, nawiązuje do lokalnej techniki produkcyjnej.

MIĘDZY ZWOJEM A KODEKSEM
W średniowieczu teksty hebrajskie kopiowano na dwóch nośnikach, jednym
z nich był zwój, a drugim kodeks. Zwój znany jest od czasów biblijnych.
Tymczasem nowa forma nośnika zapisu, czyli kodeks, została przyjęta i wypromowana przez chrześcijan do kopiowania Biblii oraz literatury chrześcijańskiej. Forma kodeksu została wprowadzona do cywilizacji śródziemnomorskiej w drugim wieku naszej ery i okazała się rewelacyjna19. Kodeks
był łatwy do przenoszenia, przechowywania, wykorzystywania i użycia. Ta
nowa forma stopniowo zastępowała stare, tradycyjne zwoje. Na przełomie
III i IV wieku, jak wynika z liczby zachowanych manuskryptów, zwoje
i kodeksy były używane w kulturze grecko-rzymskiej w takim samym stopniu. W VI wieku forma zwoju, która wcześniej pośród chrześcijan była wykorzystywana przede wszystkim do celów liturgicznych oraz do tworzenia
dokumentów, została przez nich niemal całkowicie zarzucona.
Do kultury żydowskiej forma kodeksu dotarła jednak później, a przynajmniej później została zastosowana. Nie dokonało się to przed okresem arabskim i przed okresem działalności geonów20. Z punktu widzenia geograficznego miejscem powstawania pierwszych hebrajskich kodeksów był Wschód,
znajdujący się pod panowaniem islamu21. Stało się to prawdopodobnie do19

Na ten temat zob. poniżej. Gromadzono pewną liczbę arkuszy papirusu lub pergaminu, składano je razem i zszywano na środku, tworząc w ten sposób serię otwieranych stron.
20
Geon (hebr. lm. geonim) był to tytuł honorowy przywódców dwóch głównych
żydowskich akademii babilońskich w Surze i Pumbedicie. Epoka geonów rozpoczyna
się w roku 589 (hebr. 4349) i kończy w roku 1038 (hebr. 4798). Byli oni uznawani za
przywódców duchowych wszystkich Żydów.
21
Cf. M. Beit-Arié Malachi, Hebrew Manuscripts of East and West: Towards a Com-
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piero w VIII wieku. Tymczasem do żydowskich wspólnot w Europie dotarł
on jeszcze później, a droga prowadziła albo przez Półwysep Iberyjski, albo
przez Italię. Początki europejskie są relatywnie późne, bowiem dopiero od
XIII wieku rozpoczyna się pełny rozwój kodeksu hebrajskiego w Europie.
Wszelkie odniesienia w literaturze powstałej w okresie po zniszczeniu
drugiej Świątyni, czyli w Misznie i Tosefcie oraz w palestyńskim i babilońskim Talmudzie, jak też w midraszach dotyczą zwojów, jak to zauważył Raszi
w XI wieku: „Wszystkie seferim z czasów mędrców były w postaci zwoju,
podobnie jak nasz sefer Tora” (z komentarza Rasziego do Talmudu babilońskiego, Megillah 19a).
Na przełomie tysiącleci rękopisy hebrajskie zapisywane były już w tych
dwóch odmiennych formach. Można też wskazać na zarysowującą się coraz
bardziej różnicę w zastosowaniu tych form. Na zwoju zapisywano teksty służące do celów liturgicznych, gdy tymczasem w formie kodeksu zapisywano inne
teksty, które służyły do studiowania, w tym także biblijne oraz talmudyczne.
„Zwoje Tory, jak pisze Colette Sirat, nie są książkami w powszechnym
tego słowa znaczeniu, lecz przedmiotami religijnymi zawierającymi tekst”22.
Były one zapisywane ręcznie wedle ściśle określonych zasad, a ich historyczny rozwój jest mniej dostrzegalny niż w przypadku kodeksów. Chociaż
styl zapisu oraz układ „strony” i kolumn z czasem podlegał standaryzacji, to
można wskazać miejsce i czas powstania określonego zwoju Tory. Studia na
ten temat są dopiero w fazie początkowej, ponieważ przez stulecia zakładano, że forma i styl zapisu były niezmienne. Myślano tak aż po czasy współczesne. Trudniej jednak dokonać typologizacji zwojów niż kodeksów. Nie
są one bowiem datowane i nie zawierają, w przeciwieństwie do kodeksów,
kolofonów. Można je jednak datować.
Celem sporządzenia kodeksu gromadzono odpowiednią ilość kart pergaminu lub papieru o tej samej wysokości, ale dwukrotnie szerszych niż planowana szerokość kodeksu. Karty umieszczano jedną na drugiej i składano
do środka. Złożenie każdej karty dawało dwie kartki, czyli cztery strony.
Później wszystkie tak złożone karty zszywano i w ten sposób uzyskiwano
arkusze. Kodeks składał się z określonej liczby takich arkuszy23. Kładziono
parative Codicology, London 1993, passim.
22
Sirat, op. cit., s. 39.
23
Liczba kart w arkuszach, z których składały się hebrajskie kodeksy, waha się od
trzech do czternastu, ale zazwyczaj jest jednolita w danym rękopisie. Oczywiście arkusz
kończący kodeks lub jego część może być większy lub mniejszy. Rękopisy tworzone w tym
samym regionie odznaczają się podobnym składem i kompozycją arkusza, odzwierciedlając tym samym pewien stopień zgodności oraz siłę tradycji w powstawaniu hebrajskich
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je razem, jeden na drugim, i łączono. Powstawał w ten sposób grzbiet kodeksu, do którego następnie przytwierdzano okładki.
Karty pergaminu w hebrajskich kodeksach były składane tak, aby stykały się ze sobą odpowiadające sobie strony, czyli strona, na której były
włosy, z taką samą stroną i na przemian. W konsekwencji przy otwarciu
kodeksu pergaminowego obie widoczne razem strony mają jednolity wygląd24. W przypadku zwoju karty pergaminu o tej samej wysokości zszywano i w efekcie powstawał bardzo długi ciąg połączonych kart.
Wiedza o hebrajskich rękopisach oraz o sposobach zapisu w nich zastosowanych wynika z badań nad rękopisami, które zachowały się po dziś
dzień. W pierwszym rzędzie są to kodeksy, którymi zajmuje się dziedzina
badań zwana kodykologią25. Stanowią one świadectwo bogactwa i różnorodności zarówno pod względem techniki, w jakiej powstały, jak i pisarskich oraz estetycznych tradycji w produkcji hebrajskich manuskryptów.
Były one wytwarzane w wielu krajach i na rozległych obszarach w związku
z wielkim rozproszeniem Żydów tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie.
kodeksów. W niektórych regionach istnieje różnica pomiędzy składem arkuszy pergaminu
i kompozycją arkuszy papieru. Te papierowe i późniejsze rękopisy odznaczają się mniejszą
regularnością i większą liczbę arkuszy. Na Wschodzie zwykle arkusz papieru lub pergaminu
miał pięć kart, czyli liczył dziesięć kartek i dwadzieścia stron. W Persji i w Uzbekistanie
co najmniej od XIV wieku rękopisy hebrajskie były tworzone z arkuszy z czterema kartami (osiem kartek, szesnaście stron). W Aszkenazie zarówno arkusze pergaminowe, jak
i papierowe liczyły cztery złożone karty, czyli miały osiem kartek i szesnaście stron. We
Włoszech arkusz pergaminu liczył pięć kart, czyli miał dziesięć kartek i odpowiednio dwadzieścia stron. Kodeksy papierowe nie są już tak jednorodne i wykazują się różnorodnością
kompozycji. Zwykle jednak na arkusz przypada pięć, sześć lub osiem kart. Pergaminowe
kodeksy sefardyjskie zwykle miały arkusze z czterema kartami, czyli osiem kartek. Ale
około 1275 roku został wprowadzony, choć nie zyskał powszechnej akceptacji, arkusz
z sześcioma kartami (dwanaście kartek). Kodeksy papierowe tymczasem były tworzone
z arkuszy posiadających sześć kart, rzadziej osiem. Wszystkie kodeksy pergaminowe wytwarzane w Bizancjum zawierały arkusz złożony z czterech kart. W przypadku kodeksów
papierowych skład arkuszy nie jest jednolity, choć najczęściej jest to sześć kart.
24
Arkusze zwykle zaczynały się od strony, na której uprzednio były włosy. Dotyczy
to Włoch, bowiem w przypadku kodeksów sefardyjskich mogło być inaczej. W niektórych kodeksach sefardyjskich, włoskich i bizantyjskich stosowano niekiedy praktykę
łączenia pergaminu i papieru. Praktyka ta została wprowadzona dlatego, że papier był
tańszym materiałem, chociaż mniej wytrzymałym. Tymczasem pergamin był trwalszy,
ale za to droższy. W arkuszu tak złożonym karty pergaminu stanowiły ochronę dla kart
papieru, który był umieszczany między nimi.
25
Cf. M. Beit-Arié, Hebrew Codicology, Jerusalem 1981.
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Zostały one wykonane w chrześcijańskiej, łacińskiej Europie, w muzułmańskiej Hiszpanii, Afryki Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji
Środkowej, a także w bizantyjskiej Grecji i w Azji Mniejszej. To badanie
jest jednak ograniczone i dotyczy przede wszystkim środkowego i późnego
średniowiecza.
Sprzed roku 1200 pochodzi niewiele ponad sto rękopisów hebrajskich26.
Tylko 21 znanych jednostek (15 rękopisów) datowanych przed 1200 rokiem
powstało poza Bliskim Wschodem. Najstarszy znany dzisiaj rękopis hebrajski został napisany w Tyberiadzie w 895 roku i zawiera księgi prorockie27.
Z końca XI wieku pochodzą pierwsze kodeksy we Włoszech28. Z końca
XII wieku pochodzą pierwsze znane kodeksy z Półwyspu Iberyjskiego29,
z Francji i Niemiec30. Na koniec XIII wieku są datowane najstarsze istniejące
kodeksy z Bizancjum31 i z krajów Maghrebu.
26

Wiele z nich budzi wątpliwości co do tego, czy są to fragmenty kodeksów. Dotyczy
to fragmentów znalezionych w kairskiej genizie.
27
Został on znaleziony w synagodze karaimskiej w Kairze. Istnieją ponadto fragmenty starszych być może rękopisów, ale trudno je datować. Brak tekstów między zwojami
znad Morza Martwego a pierwszymi średniowiecznymi manuskryptami hebrajskimi być
może wynika z nastawienia judaizmu rabinicznego z tego okresu, w którym starano się
unikać zapisywania tekstów rabinicznych i liturgicznych. To wyjaśnienie nie wskazuje
jednak, dlaczego brak również zachowanych egzemplarzy Biblii z tego okresu.
28
Przetrwały dwa manuskrypty z końca XI wieku z terenu Włoch (napisane przez
ośmiu kopistów), a najstarszy z nich datowany na 1072/1073 rok znajduje się w Watykanie
(Ms Vatican Ebr. 31). Z pierwszej połowy XII wieku pochodzą dwa inne rękopisy powstałe
na Półwyspie Apenińskim. Nie jest jednak znana miejscowość, w której je napisano.
29
Pierwszy rękopis z obszaru sefardyjskiego, zawierający tekst biblijny, powstał
w 946 roku w Gabes w Tunezji, a przechowywany jest w Sankt Petersburgu (Ms Leningrad, II Firkowich B124). Tam też znajduje się inny rękopis, a raczej jego fragment, pochodzący z Północnej Afryki lub Hiszpanii, napisany przez Josefa ben Icaaka w 994 roku (Ms Leningrad, II Firchowich B 125). W Oxfordzie znajduje się rękopis zawierający
jeden z traktatów Talmudu Babilońskiego powstały w 1123 roku i napisany przez kopistę
pochodzącego z Libii. Trzy rękopisy z Hiszpanii pochodzą z końca XII wieku. Jeden
z nich, najstarszy, znajduje się w Hamburgu (Staats-und Universitatsbibliothek Cod
Hebr. 19). Jest to traktat talmudyczny powstały w Geronie w 1184 roku.
30
Z regionu aszkenazyjskiego zachowały się tylko cztery kodeksy powstałe pod koniec XII wieku. Nie można ustalić precyzyjnego miejsca ich napisania. Najstarszy z nich,
datowany na 1177 rok, to traktat talmudyczny. Znajduje się we Florencji (Biblioteca Nazionale Centrale II-I-7).
31
Z początków XII wieku pochodzi prawdopodobnie najstarszy bizantyjski manuskrypt, przechowywany w Sankt Petersburgu (Ms Leningradzie, I Firkovitch A187),
powstały w 1111/1112 roku.
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Hebrajskie manuskrypty, począwszy od X wieku, zarówno te datowane,
jak i te bez daty, zachowały się i są przechowywane w licznych zbiorach
rozproszonych po całym świecie32. Liczba zachowanych do dziś rękopisów
hebrajskich nie jest oczywiście uporządkowana chronologicznie. Są okresy
obfitujące w rękopisy oraz inne, odznaczające się ich ubóstwem. Produkcja
kodeksów hebrajskich osiągnęła swój szczyt w drugiej połowie XV wieku,
a potem zmniejszyła się znacząco wraz z popularyzacją druku, w tym hebrajskiego drukarstwa. Liczba rękopisów z okresu od drugiej połowy XV wieku
stanowi około jedną trzecią z sześćdziesięciotysięcznej puli wszystkich zachowanych kodeksów hebrajskich.

ZWÓJ Z BOLONII NA TLE HISTORII
HEBRAJSKICH RĘKOPISÓW
Zwój z Bolonii nie zawiera całej Biblii hebrajskiej, jak błędnie pisano
w niektórych włoskich dziennikach, lecz tylko Pięcioksiąg. Jest to najstarszy kompletny zwój Tory. Istnieją starsze od niego kodeksy, zawierające
cały tekst Biblii hebrajskiej, jak chociażby przechowywany w Petersburgu B19 A, skopiowany w latach 1008–1009. Test na C14 przeprowadzony
w dwóch niezależnych placówkach badawczych, w Lecce i w Chicago,
wskazał na datację zwoju pomiędzy rokiem 1155 a 1225. Zatem jest to najstarszy w świecie kompletny zwój Tory.
Jest to zwój, a nie kodeks, a jako zwój Tory, który miał mieć zastosowanie liturgiczne, podlegał pewnym regułom odmiennym od tych, które stosowano przy pisaniu kodeksów. Te reguły dotyczyły tak samego tworzenia
zwoju, czyli produkcji pergaminu i jego zszywania, jak i samego zapisu.
Jeśli chodzi o zapis, to w XII wieku uznano za obowiązującą przy kopiowaniu zwojów Tory jedną z dwóch orientalnych tradycji pisarskich. Na
Wschodzie istniały wtedy dwie takie tradycje. Jedną była babilońska, która
rozwinęła się na północnym wschodzie, a drugą palestyńska, na południowym zachodzie. To właśnie ta druga, palestyńska, została „kanonizowana”
w XII wieku. Babilońska tradycja pisarska oparta była na nieco innej „teologii” liter, co wyrażało się w dodawaniu do nich różnych elementów oraz
tak zwanych koron (hebr. tagin). Ten sposób zapisu został odrzucony, gdy
uznano, że jedynie palestyński sposób zapisu jest odpowiedni przy sporzą32

Cf. A. Freimann, Union Catalog of Hebrew Manuscripts and Their Location, Vol. 1,
New York 1973; B. Richler, Guide to Hebrew Manuscript Collections, Jerusalem 1994.

Ryc. 1. Prof. Mauro Perani z rozwiniętym zwojem Tory w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Bolonii

Copyright © Mauro Perani
Ryc. 2. Zwój Tory z Bolonii

Copyright © Mauro Perani
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dzaniu zwoju Tory. Tymczasem Zwój z Bolonii zawiera elementy właściwe33
dla tradycji babilońskiej.
Omawiany zwój z Bolonii pochodzi z drugiego okresu hebrajskiego piśmiennictwa, czyli jak większość zachowanych rękopisów z okresu średniowiecza. Dalsze badania potwierdzają, że został on zrealizowany na przełomie
dwóch podokresów, czyli w czasie, gdy kodeks zaczął dominować w hebrajskim rękopiśmiennictwie.
Ma on wysokość sześćdziesięciu czterech centymetrów i jest długi na
trzydzieści sześć metrów. Jest złożony z pięćdziesięciu ośmiu kawałków
(sekcje) pergaminu ze skóry owczej zszytych z sobą. Każda sekcja jest podzielona na kolumny. Większość sekcji jest trzykolumnowa, ale osiemnaście
sekcji ma cztery kolumny, a trzy sekcje mają ich pięć. W sumie zwój ma sto
dziewięćdziesiąt osiem kolumn, z których większość ma czterdzieści osiem
linijek, a tylko kilka kolumn ma ich czterdzieści siedem. Zapis jest bardzo
elegancki i ma charakter kwadratowego pisma orientalnego zawierającego
spacje, dekoracje literowe i korony. Ma właściwą liniaturę wewnętrzną oraz
zasadniczo podwójną liniaturę marginalną. Skóra jest wyjątkowo delikatna.
Zwój, choć kompletny, nie ma wałków (hebr. ejc chaim), a tylko drewniany
drzewiec z jednej strony.
Technika zapisu wskazuje na orientalne pochodzenie tego rękopisu. Nie
jest ono jednoznaczne z miejscem jego powstania. Mógł powstać na Wschodzie, ale mógł zostać skopiowany przez pisarza pochodzącego ze Wschodu.
Mauro Perani stwierdza, że powstał „prawdopodobnie na Wschodzie lub
w południowych Włoszech (Puglia?), a został skopiowany przez skrybę
pochodzącego z kręgu babilońskiego lub nawiązującego do tradycji babilońskiej”34. Ta niejednoznaczność we wskazaniu obszaru powstania zwoju wynika z faktu migracji ludności żydowskiej oraz przenikania tradycji pisarskich.
Okres powstania zwoju, czyli koniec XII i początek XIII wieku, to czas
przemian i coraz większego rozwoju piśmiennictwa hebrajskiego w Europie.
Do Europy dotarły wtedy orientalne tradycje pisarskie, a ich droga prowadziła przez Hiszpanię i Italię.
Analiza pergaminu, czyli wyprawionej skóry owczej, z jakiej zrobiono
ten zwój, może dać pewne wskazania. Ponieważ jednak pergamin, w przeciwieństwie do papieru, wytwarzali sami Żydzi, zatem i to nie będzie jednoznaczne wskazanie. Niewątpliwie, patrząc z perspektywy techniki zapisu,
zwój powstał w ramach tradycji wschodniej. Gdzie powstał, tego nie można
33
34

M. Perani, op. cit., s. 94. Określa je jako scribal devices używane przez kopistów.
Ibidem, s. 95.
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jeszcze powiedzieć. Jego obecność w Italii może być wyjaśniona na różne
sposoby. Wpisuje się ona jednak w znaną już migrację tradycji pisarskich.
Profesor Mauro Perani podczas seminarium w Katedrze Porównawczych
Studiów Cywilizacji przedstawił wstępne efekty swoich badań. Niniejsza prezentacja niektóre z nich odzwierciedla, a po części rozszerza perspektywę na
historię piśmiennictwa hebrajskiego. Aby wskazać na miejsce tego zwoju we
wspomnianej historii, a przede wszystkim określić, jaki wkład do tej historii
wnosi, potrzebne są dalsze analizy i badania o charakterze przede wszystkim
porównawczym z perspektywy przemian w tworzeniu zwojów Tory.
THE HEBREW SCROLL FROM BOLOGNA – THE FIRST
EXHIBITION IN THE CHAIR FOR THE COMPARATIVE STUDIES
OF CIVILISATIONS, JAGIELLONIAN UNIVERSITY
Professor Mauro Perani has been researching the Torah scroll found in the library of the
Bologna University. The results of his investigations were for the first time presented publicly in May 23rd 2013 in the Chair for the Comparative Studies of Civilizations at the
Jagiellonian University. The conducted analyses have made it possible to estimate the age
of the artifact as well as the cultural affiliation of the copyist. Yet, although some issues
have been resolved, there are still some questions which remain unanswered and depend
on the further development in the sphere of codicology. During the Middle Ages the Hebrew scrolls had been turned from mere tools of communication into religious objects
used for the ritual purposes. This also resulted in forming some very rigid restrictions concerning the process of their writing. The Bologna scroll bears witness to the set of rules
different from those being adhered to by the Jewish copyists from the XII CE onwards.

KEY WORDS
Torah scroll, Chair for the Comparative Studies of Civilizations, codicology, Hebrew
scrolls, manuscript, copyist, Middle Ages, oriental, script style
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