


226 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

wyrazić nadzieję, że i u nas doczekamy się — po półtora wieku 
— nowego, a przy tym bardziej krytycznie opracowanego po-
cztu biskupów wileńskich. 

K.  R. P. 

Lietuvos  sakralinè  dailè.  Sacred  art  of  Lithuania. 
T. I-III, Lietuvos dailês muziejus, Vilnius 2002-
-2004, ss. 351 + 208 + 303. 

Z godną  podziwu konsekwencją  w dzisiejszym Wilnie od-
twarzany jest kompleks rezydencjonalny wielkich książąt 
z okresu przedrozbiorowego nad Wilią  i Wilenką  u podnóża 
Góry Zamkowej z basztą  Giedymina. W ostatniej ćwierci 
XX w. na miejscu dawnego Arsenału stanął  z zewnątrz  przypo-
minający  dawne zarysy budowli nowoczesny funkcjonalny 
gmach, oddany na użytek Muzeum Sztuki. W jego salach wy-
stawowych zgromadzono cenne zabytki, zwłaszcza sztuki sak-
ralnej. Organizowane wystawy zostały utrwalone w pięknych 
katalogach, z których pierwszy dotyczył skarbca katedralnego 
i miał upamiętnić — podobnie jak sama wystawa — 400 rocz-
nicę kanonizacji św. Kazimierza, patrona Litwy (1602). Album 
opracowali Romualdas Budrys i Vydas Dolinskas, prezentację 
zbiorów zaś poprzedziły przedmowy prezydenta Valdasa 
Adamkusa i kardynała Audrysa Jouzasa Backisa, metropolity 
wileńskiego. Całość podzielono na części obejmujące  1. Gotyk, 
Renesans i Manieryzm; 2. Barok i Rokoko; 3. Klasycyzm, Hi-
storyzm, Manieryzm. 

Wydany w kolejnym roku tom II stanowi dokumentację 
wystawy Chrześcijaństwo  w sztuce Litwy 1999-2003 (Lietuviu 
liaudes  menas. Sudaré Daila Bernotaité-Beliauskiené. Tom III 
cyklu (Baznytinè  tekstilè  XV-XX  a. pradźia.  Church textile)  upa-
miętnił rok jubileuszowy 2000, 750-lecie chrztu Mendoga 
(1251) i takąż  rocznicę jego koronacji (1253). Opracowany sta-
rannie (reprodukcjom zabytków towarzyszą  gruntowne studia 
specjalistyczne) przez Grażynę Marię Martinaitiené i Eglé Pin-
kuté, poprzedzony wstępem R. Budrysa — dyrektora Mu-
zeum, zgromadził obiekty (przede wszystkim ornaty, kapy, mi-
try, stuły) pochodzące  z historycznej Litwy. 

Teksty zostały opatrzone starannymi przypisami, biblio-
grafią,  indeksami i objaśnieniami. Litewska  sztuka  sakralna, 
starannie wydana, opatrzona licznymi ilustracjami, dowodzi 
aktywności badawczej i popularyzatorskiej szczupłego przecież 
grona pracowników merytorycznych skupionych w Muzeum 
Sztuki Litewskiej. Dzieło to winno dotrzeć do historyków rów-
nież poza granicami Litwy, zwłaszcza zajmujących  się sztuką 
sakralną  w dawnej Rzeczypospolitej. 

M.  K. 

Adam S z a r s z e w s k i , Ordynacje  i statuty  szpitali 
gdańskich  XV-XIX  w., Hospitalia Gedanensia Fontes, 
Vol. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, 
ss. 214. 

Adam Szarszewski jest lekarzem, pracuje jako pediatra 
w gdańskiej Akademii Medycznej. Jego wieloletnie badania 
nad dziejami szpitali zaowocowały już wydaniem monografii 

szpitala św. Jakuba w Gdańsku. Omawiany tu tom otwiera se-
rię edycji źródłowych, poświęconą  szpitalnictwu w tym mieście. 
Zawiera statuty większości placówek; do osobnej prezentacji 
pozostał bogaty zbiór dotyczący  lazaretu oraz przytułków prze-
znaczonych dla dzieci (s. 13). Autor przygotowuje też ogólne 
ujęcie prawa szpitalnego w Gdańsku XVII-XVIII w. oraz 
opracowanie procesu medykalizacji tamtejszego szpitalnictwa 
w XIX w. 

Wybrana przez A. Szarszewskiego koncepcja edycji jest 
nowatorska. Zostały uwzględnione wszystkie zachowane źródła 
danej kategorii z kilku epok. Znalazł się tu jeden statut śred-
niowieczny (św. Jakuba, 1458), po jednym z XVI i XVIII w. 
(św. Jakub, 1548, Duch Sw. i św. Elżbieta, 1755) oraz pięć 
z XVII i cztery z XIX w. Dobór tekstów tylko w jednym pun-
kcie budzi wątpliwości.  Otóż stanowiące  odrębny zbiór statuty 
szpitala św. Jakuba autor wydał już przed czterema laty i po-
wtarzanie edycji w tak krótkim czasie nie wydaje się konieczne. 

Każdemu zabytkowi towarzyszy obszerny komentarz po-
dzielony na cztery części. Wątpliwości  budzi pozornie oczywi-
ste postawienie na pierwszym miejscu „Genezy". Dopiero po 
uzyskaniu informacji  na temat samego zabytku można śledzić 
rozważania na temat przyczyn jego powstania. Są  to zresztą  na 
ogół hipotezy płynące  z analizy samego tekstu. Trafnym  roz-
wiązaniem  wydaje się streszczenie źródła w języku polskim 
(„Omówienie") i zamieszczone osobno omówienie wybranych 
problemów („Uwagi"). Szkoda jedynie, że w tym drugim dziale 
nie znalazł odzwierciedlenia stan badań. O szczegółowych ana-
lizach tychże zabytków, opublikowanych przez innych badaczy, 
A. Szarszewski wspomina jedynie zdawkowo na końcu książki 
(s. 155 n.). Z niezrozumiałych względów informacje  o stanie 
zachowania rękopisu względnie druku podzielono między 
„Dane archiwalne", gdzie powinny znaleźć się w całości, a po-
czątek  samego tekstu źródłowego. W konsekwencji np. sygna-
tura zabytku zawsze powtarzana jest dwa, a czasem nawet trzy 
razy (np. s. 35). Jednocześnie brakuje z reguły podstawowych 
wiadomości o okolicznościach powstania zachowanego odpisu: 
Autor nie stawia nawet pytania o jego datację i wierność orygi-
nałowi. Równie poważnym niedociągnięciem  jest brak infor-
macji na temat dotychczasowych edycji danego zabytku. Teksty 
źródłowe podane w pełnym brzmieniu, w formie  możliwie bli-
skiej oryginału (s. 13 n.). Edycja samych statutów pozbawiona 
jest przypisów. Jedynie w wypadku zabytków zachowanych 
w więcej niż jednym odpisie autor zamieścił odnośniki teksto-
we. Za każdym razem podawana jest tu pełna sygnatura po-
szczególnych wersji: rozwiązaniem  rozsądniejszym  byłoby za-
stąpienie  jej odpowiednim skrótem, co jest zresztą  ogólnie 
przyjętą  regułą  przy edycji źródeł średniowiecznych. 

Prezentację tekstów źródłowych poprzedza krótki rys 
dziejów szpitali gdańskich. Jest to rzetelne i użyteczne zesta-
wienie dotychczasowych badań, rozproszonych w literaturze 
przedmiotu. Natomiast w końcowej części książki  autor podjął 
próbę podsumowania. Nie jest dla czytelnika jasne, dlaczego 
przyjęto zupełnie odmienny sposób omówienia zabytków no-
wożytnych i statutów XIX-wiecznych. Podsumowanie otwiera 
wywód uzasadniający  wybór terminu „ordynacja" dla określe-
nia nowożytnych statutów szpitalnych. Niemiecki termin Or-
dnung  rzeczywiście może być tłumaczony jako „ordynacja", ale 
tylko w kontekście zbioru praw dotyczących  określonej dzie-
dziny (co nota bene potwierdza też podany przez autora przy-
kład, s. 148). Natomiast zebrane w jednym akcie zasady fun-
kcjonowania konkretnej instytucji noszą  we współczesnym ję-
zyku polskim nazwę statutu. Tak też określane są  zazwyczaj 


