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nych środków, by pokusić się o tego rodzaju kompendium o równie szerokich perspektywach geograficznych  (biskupstwa 
na dawnych wschodnich i północnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów) i chronologicznych (tj. od samych 
początków  organizacji kościelnej w Polsce), a także tematycznych (obok łacińskich, również diecezje greko-katolickie 
i archidiecezja ormiańska, jakkolwiek optymalnym rozwiązaniem  byłoby uwzględnienie wszystkich obecnych w dziejach 
polskiego chrześcijaństwa Kościołów o strukturze hierarchicznej, w których istnieje podział na diecezje i występuje urząd 
biskupi). 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

Kuno U l s h ö f e r ,  Regesten der  Urkunden  des  Spitals  zum Heiligen  Geist  in der  Reichsstadt 
Hall  bis 1480, unter Mitarbeit von Herta B e u 11 e r, Sigmaringen, Jan Thoerbecke Verlag, 
1998 (Forschungen aus Württembergisch Franken, Bd. 24), ss. 508. 
Eberhard Kaum, Das Johannesspital  in Schwäbisch  Hall  bis zum Ende  des  sechszehnden 
Jahrhunderts,  Schwäbisch Hall, Stadtarchiv, 1998 (Veröffentlichungen  des Stadtarchivs 
Schwäbisch Hall, Heft  9), ss. 184. 

Obie książki  dotyczą,  wbrew pozorom, tej samej placówki. To właśnie szwabskie Hall cieszyło się przywilejem wolnego 
miasta Rzeszy. Patronem jego głównego szpitala, założonego przed 1228 r., był przez całe średniowiecze św. Jan Chrzci-
ciel. Wezwanie Św. Ducha, choć wspomniane już w 1323 r., upowszechniło się dopiero w XVIII w. Wtedy uporządkowano 
szpitalne archiwum i nadano mu nazwę, stąd  nieco mylący  tytuł zbioru regestów Kuno Ulshöfera. 

Eberhard Kaum rozpoczynał dopiero studia historyczne na uniwersytecie w Tybindze, kiedy na przełomie 1945/46 r. 
podjął  badania nad tym szpitalem. Zachęcony przez ówczesnego dyrektora miejskiego archiwum, Wilhelma Hommla, 
zaczął  porządkować  obejmującą  niemal dwa i pół tysiąca  dokumentów spuściznę domu ubogich. Dzieje placówki miały być 
przedmiotem jego doktoratu. Promotor cofnął  jednak swoją  wcześniejszą  zgodę na taki temat dysertacji. Przerwane wsku-
tek tego prace nad porządkowaniem  dyplomów i akt szpitalnych podjęte zostały dopiero w 1966 r., gdy zbiór ten przenie-
siono do archiwum miejskiego. Jego dyrektor, Kuno Ulshöfer,  ukończył sporządzanie  regestów w 1984 r., nie zdołał jednak 
wtedy doprowadzić do ich publikacji. Już po odejściu ze stanowiska dyrektora archiwum nakłonił 68-letniego wówczas 
Eberharda Kauma do powrotu do tematu sprzed pół wieku. Jednoczesna publikacja owocu wieloletnich wysiłków obu 
badaczy była jednak chyba dziełem przypadku: żaden z nich nie wspomniał o mającej  się ukazać drugiej pracy dotyczącej 
tego samego zagadnienia. 

Szczególnie edycji Ulshöfera  przydałby się rzetelniejszy wstęp ukazujący  dzieje szpitala. Mimo, że ma on na swoim 
koncie dwie publikacje na ten temat, jego dwustronicowy rys historii placówki w średniowieczu odpowiada stanowi badań 
sprzed stu lat. Obszerniejsze i solidniejsze przedstawienie późniejszych dziejów placówki jest, jako komentarz do edycji 
źródeł sprzed 1480 r., mało przydatne. Uznanie budzi natomiast dobrze udokumentowana historia archiwum i wyczerpują-
cy opis najważniejszych wykorzystanych materiałów. 

Obok dokumentów zachowanych w oryginale na pierwszym miejscu należy wymienić najstarszy kopiariusz z 1480 r. 
Jego powstanie wyznacza cezurę chronologiczną  edycji1. Uwzględnione zostały również kolejne, nowożytne rejestry archi-
wum szpitalnego. Największą  wartość źródłową  mają  wypisy Friedricha S. Müllera z początku  XVIII w. Objęły one nie 
tylko spuściznę szpitala św. Jana — św. Ducha, ale również podporządkowanych  mu w XVI-XVII w. pozostałych instytucji 
dobroczynnych w mieście. Większość dyplomów odnosi się do majątku  tych placówek. Dokumenty poświadczające  prawa 
do nieruchomości przekazywano przy sprzedaży nabywcy. Publikowany zbiór zawiera więc względnie pełną  dokumentację 
wszystkich miejscowości, które znalazły się w posiadaniu miejskich placówek charytatywnych. Sam szpital św. Jana posiadał 
w 1480 r. ponad 80 włości ziemskich i liczne posesje w mieście. W omawianym tomie znalazło się w sumie 1055 regestów. 

Każdy z nich opatrzony jest numerem, datą  w formie  współczesnej i źródłowej, krótką  informacją  o oryginale dyplomu 
(jeśli istnieje) oraz wykazem zachowanych odpisów i edycji. Są  też podane zapiski dorsalne z przybliżona datacją  paleogra-
ficzną.  Przy nielicznych dokumentach znajdują  się też przypisy. Regest obejmuje listę świadków i opis pieczęci. Wszystkie 
nazwy własne podane są  w formie  źródłowej. Reszta tekstu spisana jest współczesnym językiem niemieckim. Jedynie 
czasem widnieje obok, w nawiasie, odpowiedni fragment  w oryginale. Zestawienie tych nielicznych fragmentów  z ich tłu-
maczeniem w regeście budzi pewien niepokój. Na przykład notarius został przetłumaczony jako Stadtschreiber  (reg. nr 1, 
1228 r.), a hew geben oder  graßen jako die  Pferde  versorgen  (reg. nr 760, 1456 r.). Choć interpretacja dokonana przez 

(historyk Kościoła, poszukujący  poloników, w tomie pierwszym znajdzie biogramy m.in. kardynałów Jana Józefa  Króla, s. 103-104 i Miroslava Ivana 
Lubacziwskiego, w okresie międzywojennym obywatela II RP, s. 129-130). 
1 Autor wspomina (s. 7) o następnym tomie, obejmującym  dokumenty od 1481 r., ale raczej jako o postulacie badawczym niż jako zapowiedzi wydaw-
niczej. 
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wydawcę może być słuszna, nie oddaje jednak precyzyjnie tekstu źródła. W znakomitej większości przypadków nie ma-
my żadnej możliwości zweryfikowania  tych zabiegów. Nasuwa się pytanie, czy nie było możliwości pozostawienia tekstu 
w brzmieniu oryginalnym. Dyskusja nad zasadami edycji źródeł późnośredniowiecznych toczy się od lat. Argumenty prze-
mawiające  przeciw wydawaniu wszystkiego in extenso są  zrozumiałe. Skracaniu nie musi jednak towarzyszyć przekład. 
Dyspozycja dyplomu w wersji oryginalnej nie zabiera przecież znacznie więcej miejsca, niż tekst tłumaczony. Jej wartości 
dla celów badawczych nie trzeba uzasadniać. Zbiór regestów i tak nie będzie służył popularyzacji, a jego przydatność do 
celów dydaktycznych może budzić wątpliwości.  Więcej pożytku przyniosłaby zatem moim zdaniem publikacja wypisów 
źródłowych, niż ich tłumaczeń. 

Korzystanie z książki  znakomicie ułatwiają  obszerne, bardzo szczegółowe indeksy opracowane przez Hertę Beutter 
(s. 343-506). Wykaz osób uwzględnia zróżnicowaną  pisownię źródła, odsyłając  do formy  przyjętej w literaturze przedmio-
tu. Rejestr topograficzny  obejmuje również wszystkie nazwy hydrograficzne.  W ramach poszczególnych miejscowości poda-
ne są  wszystkie związane  z nimi instytucje, funkcje  i (z wyjątkiem  samego Hall) osoby, a nawet pojęcia. Pod hasłem 
Schwäbisches  Hall  znajdujemy np. listę miejskich studni, nazw poszczególnych domów, nazwiska pisarzy miejskich, wszyst-
kie nazwy i wezwania altarii, a także termin Bürgergemeinde.  Miejscowości zostały zidentyfikowane  i podano ich nazwy 
współczesne. Towarzyszy im określenie dzisiejszej przynależności administracyjnej i źródłowe formy  toponimiczne. Najważ-
niejsze z nich umieszczone są  w głównym indeksie z odsyłaczem do nazwy obecnej. Przykład poprawnie zidentyfikowa-
nej miejscowości Reinsberg stawia dobre świadectwo rzetelności wykonanej przez Hertę Beutter pracy. W dokumencie 
z 1333 r. owa wioska została określona jako Altreinsperge,  w zapisce dorsalnej i w kopiariuszu z 1480 r. jako Altenberg. 
Eberhard Kaum na podstawie analizy stosunków własnościowych w okolicy wykazał (s. 60), że należy tam dopatrywać się 
wsi Reinsberg, choć nigdzie nie występuje ona jako „stara". Choć oczywiście tylko niektóre hasła stwarzały takie trudności, 
rzetelne opracowanie 1500 nazw własnych musiało być ogromną  pracą. 

Po części podobne zadanie wykonał Eberhard Kaum. Główna część jego książki  to ułożone w porządku  rzeczowym 
i opowiedziane kolejne dyplomy i akta ze szpitalnego archiwum. Na taki jej kształt wpłynęły opisane wyżej losy badań tego 
uczonego: praca nad porządkowaniem  archiwaliów dała mu ich doskonałą  znajomość, a przerwanie pracy na wiele lat nie 
pozwoliło na należyte śledzenie aktualnego stanu badań. Stąd  najbardziej rzetelne są  te partie tekstu, gdzie wykład 
prowadzony jest blisko źródła: szczegółowo opisany rozwój majątku  szpitalnego, organizacja włości i struktura organi-
zacyjna domu ubogich2. Warto zwrócić uwagę na zamieszczony w książce  w całości, niepublikowany dotąd  dokument 
z 1249 r. (s. 24-25). Szkoda, że wydawca nie postąpił  tak samo z najstarszym statutem placówki (1481 r., s. 138-139): 
wygląda  na to, że został on przedstawiony w całości i wiernie, lecz pewności nie mamy. Ten sposób przedstawienia źródeł 
jest dla innych badaczy mniej użyteczny niż edycja regestów, obejmuje jednak okres ponad sto lat dłuższy i wykorzystuje 
również akta. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić księgę statutów. Nie można też autorowi odmówić prób 
samodzielnej interpretacji. Słusznie odnosi się krytycznie do rozpowszechnionej w literaturze przedmiotu, uproszczonej 
wizji komunalizacji, wskazując  rosnące  potrzeby prestiżowe mieszczaństwa (s. 33). Celnie charakteryzuje pomijany w do-
tychczasowej historiografii  szpitalnej okres między przejęciem placówki przez radę a ukształtowaniem się funkcji  prowizo-
rów (s. 58, 62). Analiza zaplecza społecznego joannitów (s. 44-47), którzy w latach 1249-1317 zarządzali  szpitalem, może 
uchodzić za wzorcową. 

W odniesieniu do rozdziałów opisujących  późniejsze dzieje placówki oceny takiej nie da się jednak podtrzymać. Nie 
ma tu uporządkowanego  kwestionariusza pytań, który pozwoliłby scharakteryzować podstawowe linie rozwoju szpitala 
i związane  z nimi problemy. Najlepszą  ilustracją  jest podjęta w rozdziale końcowym próba porównania dziejów placówki 
z innymi instytucjami dobroczynnymi regionu. Jest to zestawienie dość chaotycznie dobranych przykładów, w dodatku nie 
uwzględniające  stanu badań ostatnich dziesięcioleci. 

Autorzy obu omawianych prac słusznie podkreślają,  że szpital należał do najważniejszych instytucji średniowiecznego 
miasta. Dobrze więc się stało, że szerszy niż dotąd  krąg  uczonych może się zapoznać z historią  jednego z nich. Obie 
książki,  choć mają  swoje słabe strony, z pewnością  takie zadanie spełniają. 

Marek  Słoń 
Polska  Akademia  Nauk 

Instytut  Historii 

2 Tej pozytywnej oceny nie można odnieść do proponowanej przez autora rekonstrukcji przychodów i rozchodów placówki (s. 72, 166-167), gdyż nie 
uwzględnia możliwości spadku wartości czynszów lub ich sprzedaży, nie odnotowanej w zachowanych źródłach. 


