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Alicja Karłowska-Kamzowa podjęła się w swej książce  pionierskiego i trudnego zarazem zadania analizy wszystkich 
znanych obecnie ilustracji, które wykonano dla poszczególnych egzemplarzy Księgi  figur  szachowych Jakuba de Cessolis na 
przestrzeni wieków XIV do początku  XVII. Gruntowne badania wyobrażeń przedstawicieli społeczeństwa świeckiego i ich 
porównanie z tekstem pozwoliło autorce wykazać z powodzeniem, że ilustracje tego dzieła od samego początku  ich powsta-
nia przyjęły samodzielny byt, niezależny od zmian tekstu literackiego, i przez wieki funkcjonowały  z sukcesem jako narzę-
dzie do obrazowania społeczeństwa tamtych czasów. Badaczka z mistrzowską  precyzją  wyodrębniła i określiła odbiorców 
traktatu oraz ukazała drogi, jakimi przenikały wzory w tworzeniu nowych egzemplarzy tekstu i ilustracji utworu w różnych 
miejscach Europy. 

Robert Bubczyk 
Uniwersytet  Marii  Curie-Skłodowskiej 

Centrum  Języka  i Kultury  Polskiej 

Die Bischöfe  des  Heiligen  Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches  Lexikon, 
hrsg. v. Erwin G a t z unter Mitwirkung von Clemens B r o d k o r b , Duncker & Humblot, 
Berlin 2001, ss. CXCII, 926, wklejka (mapa). 

Wydane w latach 1983-1996 trzy tomy leksykonu biograficznego  katolickich biskupów z krajów niemieckojęzycznych 
nie pozostały niedostrzeżone przez polskich historyków (o czym świadczą  recenzje w „Przeglądzie  Zachodniopomorskim", 
„Rocznikach Historycznych" czy „Studiach Źródłoznawczych"). W woluminach tych uwzględnione zostały postaci stojące 
na czele lokalnych Kościołów w latach 1448-1945. Rok 2001 przyniósł publikację czwartego z kolei tomu tej serii, w war-
stwie chronologicznej dotyczącego  okresu najwcześniejszego, mianowicie lat 1198-1448. Celowość chociażby krótkiego 
omówienia tej obszernej edycji wydaje się nie ulegać wątpliwości,  uwzględnieni w niej bowiem zostali również pasterze 
średniowiecznych diecezji: chełmińskiej, dorpackiej, kamieńskiej (pomorskiej), kurlandzkiej, lubuskiej, ozylskiej, pomezań-
skiej, sambijskiej, warmińskiej i wrocławskiej, a także ważnych dla dziejów Kościoła polskiego w tym okresie arcybiskupstw 
magdeburskiego i ryskiego czy biskupstw: brandenburskiego, hawelberskiego, miśnieńskiego, szweryńskiego i żemgalskie-
go, tudzież praskiego, ołomunieckiego i litomyślskiego. W sytuacji, gdy w polskojęzycznym księgozbiorze historycznym nie 
dysponujemy póki co analogiczną  edycją,  a kompilatorski słownik, opracowany przez P. Niteckiego, w szczególności w od-
niesieniu właśnie do wieków średnich prezentuje nikłą  wartość1, omawiany leksykon wzbudzić winien zrozumiałe zaintere-
sowanie — nie tylko zresztą  wśród specjalistów. 

Spośród dotychczas wydanych tomów serii ten jest najobszerniejszy, otrzymaliśmy bowiem opasły wolumin w formacie 
B5, liczący  ponad 1100 stron druku — w większości w układzie dwukolumnowym. Nieduża czcionka i nikłe marginesy 
dopełniają  w tym względzie obrazu całości. Tak pokaźne dzieło nie mogło wyjść spod ręki jednego autora. Redaktor tomu 
(i serii), ks. Erwin Gatz, pozyskał w tym przypadku do współpracy w sumie 53 historyków (sam również opracował pew-
ną  liczbę haseł), nie tylko jednak z obszaru Niemiec, ale również z Austrii, Czech, Francji, Holandii, Polski, Szwajcarii 
i Włoch. Co się tyczy badaczy niemieckich, reprezentują  oni różne ośrodki naukowe, również o charakterze regionalnym. 
Polscy autorzy to: biskup Jan Kopiec z Opola, ks. Anastazy Nadolny z Pelplina i ks. Jan Wiśniewski z Elbląga,  z których 
pierwszy współpracował z ks. E. Gatzem już przy dwóch poprzednich tomach leksykonu. I tym razem biskupowi J. Kopco-
wi powierzone zostało opracowanie biogramów biskupów wrocławskich, gdy z kolei ks. A. Nadolny zaprezentował sylwetki 
pasterzy diecezji chełmińskiej, a ks. J. Wiśniewski — odpowiednio pomezańskiej. Dla informacji  czytelnika godzi się w tym 
miejscu nadmienić, że biskup J. Kopiec związany  jest zawodowo z Uniwersytetem Opolskim, ks. A. Nadolny (z Pelplina) 
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a ks. J. Wiśniewski z afiliowanym  przy Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie Pomezańskim Instytutem Teologicznym w Elblągu.  Spośród autorów innych narodowości za-
pewne nieobco brzmią  dla obeznanego z fachową  literaturą  polskiego czytelnika takie nazwiska, jak Zdenka Hledîkovâ 
(Praga), Bernhart Jähnig (Berlin) czy Jürgen Petersohn (Marburg), nie wspominając  o osobie samego redaktora serii 
i tomu, ks. Erwina Gatza, od lat związanego  z Rzymem. 

Wspominano już wcześniej, że ramy chronologiczne omawianego woluminu, to lata 1198-1448. Terminus  a quo zbież-
ny jest z datą  początkową  monumentalnej edycji Hierarchia  catholica,  liczącej  już dziewięć tomów (ostatni, tj. IX, opraco-
wał polski franciszkanin  konwentualny, o. dr Zenon Pięta, czynny naukowo w Rzymie od 1978 r.) i doprowadzonej do 
1922 r., tj. do końca pontyfikatu  papieża Benedykta XV. Przynosi ona spisy biskupów wszystkich podległych Stolicy Apo-
stolskiej diecezji na całym świecie (w odniesieniu do obrządków  wschodnich edycja ta znalazła dopełnienie w dwóch 
tomach Hierarchia  ecclesiastica Orientis, wydanych przez G. Fedalto). Dla okresu przed r. 1198 podstawową  wciąż  pomocą, 
gdy chodzi o zyskanie wstępnej orientacji w przedmiocie chronologii obsady danej stolicy biskupiej, pozostaje wiekowa już 
praca P. B. Gamsa Series  episcoporum Ecclesiae Catholicae  z r. 1873, jako że zainicjowana przed dwudziestu laty, w założe-

1 P. Nitecki, Biskupi Kościoła  w Polsce w latach 965-1999. Słownik  biograficzny,  Warszawa 2000. Por. tenże, Biskupi Kościoła  w Polsce. Słownik 
biograficzny,  Warszawa 1992. 
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niu wielotomowa edycja Series  episcoporum Ecclesiae Catholicae  Occidentalis  ab initio usque ad  annum MCXCVIII  (pod 
redakcją  Odilo Engelsa i Stefana  Weinfurtera),  wciąż  nie może nabrać rozmachu i liczy sobie zaledwie kilka woluminów. 
Być może więc ks. E. Gatz pokusi się prędzej czy później o wydanie kolejnej części redagowanego leksykonu (w 2002 r. 
wyszedł zresztą  tom piąty,  traktujący  o postaciach z lat 1945-2001), mianowicie dla okresu przed r. 1198, jakkolwiek 
dotychczas zamiaru takiego nie deklarował (a wręcz przeciwnie). 

Co się tyczy z kolei ram geograficznych,  w recenzowanej książce  zaprezentowane zostały sylwetki pasterzy poszczegól-
nych Kościołów lokalnych doby średniowiecza z obszaru dzisiejszych Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech, krajów Benelu-
ksu, republik nadbałtyckich, Słowenii, wschodniej Francji, północnych obrzeży Włoch i zachodniej oraz północno-wschod-
niej Polski. Jeśli na ten sam aspekt spojrzeć przez pryzmat prowincji kościelnych, to uwzględnione zostały metropolie 
(wraz z sufraganiami):  bremeńska, kolońska, magdeburska, moguncka, praska, salzburska, trewirska i ryska, oraz pojedyn-
cze biskupstwa z metropolii: Akwileja, Besançon, Gniezno, Tarantaise i Lund, a także trzy bezpośrednio zależne od Stolicy 
Apostolskiej: Bamberg, Kamień Pomorski i Miśnia (wyliczenie powyższe dotyczy sytuacji z około 1400 r.)2. 

W porównaniu do trzech wcześniej wydanych tomów leksykonu biskupów niemieckich, obecnie omawiany różni się 
pod niejednym względem, i to w sposób nieraz istotny. Przede wszystkim w tamtych biogramy uszeregowane były w ciągu, 
w porządku  alfabetycznym  według nazwisk czy też imion postaci. Obecnie od schematu tego odstąpiono  i noty biograficzne 
przyporządkowano  do poszczególnych biskupstw. Tym samym powstało 67 quasi-rozdziałów, z których każdy składa się 
z krótkiej noty historycznej o biskupstwie, chronologicznego wykazu pasterzy oraz ułożonych zgodnie z porządkiem  sukce-
sji (następstwa) biogramów hierarchów. Zarówno biogramy, jak i poprzedzające  je noty o diecezjach, są  każdorazowo 
sygnowane imieniem i nazwiskiem autora (chyba, że zostały opracowane przez redakcję). Pozwala to zorientować się, że 
najczęściej jeden historyk brał „na warsztat" określoną  diecezję i przygotowywał życiorysy wszystkich jej pasterzy z okresu, 
który obejmuje omawiany tom leksykonu (wiele zresztą  z tych biskupstw powstało w owym przedziale czasu). Odstępstwa 
od tej zasady są  rzadkie i mają  miejsce zwykle w tych przypadkach, gdy dany hierarcha przeszedł w trakcie swej kariery 
kościelnej z jednego biskupstwa na drugie. Zjawisko takie, do XIII w. stosunkowo rzadkie, od XIV w. stało się czymś 
powszechnym, a wręcz nagminnym, tak iż w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych do rzadkości należeli biskupi, 
którzy by od przyjęcia sakry (o ile w ogóle ją  przyjęli, a nie byli de  iure tylko administratorami diecezji posługującymi  się de 
facto  bezprawnie tytułem biskupim) do śmierci „wytrwali" przy jednej stolicy. 

Rezygnacja z alfabetycznego  uszeregowania biogramów spowodowała konieczność zamieszczenia dodatkowego wyka-
zu osób, w którym wszystkie obdarzone notami biograficznymi  postaci zestawione zostały właśnie w porządku  alfabetycz-
nym, według imion (s. CLXXVI-CLXXXVIII), ze wskazaniem na stronę, na której znajduje się biogram. Wpisuje się on 
zresztą  w szereg kilku wykazów i zestawień, które poprzedzają  właściwą  część słownikową  recenzowanej publikacji. Są  to 
mianowicie: Verzeichnis  der  Autoren, Verzeichnis  der  Abkürzungen,  Verzeichnis  der  abgekürzt  zitierten  Quellenwerke  und 
Literatur,  wspomniany Register  der  behandelten  Personen oraz Verzeichnis  der  berücksichtigten  Diözesen nach Kirchenprovin-
zen i Verzeichnis  der  lateinischen Namen  der  behandelten  Diözesen. Szczególnie obszerny (w stopniu zgoła nie spotykanym 
— z wyjątkiem  specjalistycznych, wielotomowych encyklopedii, jak np. Lexikon für  Theologie  und  Kirche,  czy — na gruncie 
polskim — Encyklopedia  katolicka  KUL) jest wykaz skrótów bibliograficznych,  odnoszący  się do cytowanej literatury 
przedmiotu. Przyjęto bowiem w tym tomie leksykonu zasadę, że wszystkie opracowania wykazywane w bibliografii  przed-
miotowej, w zestawienia której zaopatrzona została każda z not biograficznych,  winny być tam podawane w postaci wyłącz-
nie zapisu skróconego (w poprzednich tomach tego rodzaju zapis stosowano tylko przy tytułach wielokrotnie przywoływa-
nych). Tym samym ów stukilkudziesięciostronicowy wykaz skrótów spełnia zarazem rolę zestawienia literatury przedmiotu. 

Z zadowoleniem należy odnotować, że widnieje tam wiele tytułów w języku polskim, co jest niewątpliwie  jednym 
z pozytywnych rezultatów zaproszenia do współpracy autorów z Polski. Pokonywanie tą  drogą  bariery językowej pozwala 
na wymianę i upowszechnienie wyników badań nad przeszłością,  prowadzonych w sąsiadujących  ze sobą  krajach, nareszcie 
w obie strony, dotąd  bowiem niemieccy historycy często „rozgrzeszali się" ze śledzenia na bieżąco  polskojęzycznej literatu-
ry przedmiotu, dotyczącej  obszarów przez nich eksplorowanych, właśnie z racji nieznajomości języka. Zestawiona przy 
poszczególnych biogramach bibliografia,  w której pojawiają  się tytuły w języku polskim czy czeskim (w owym zestawieniu 
zbiorczym tłumaczone każdorazowo — w nawiasie kwadratowym — na język niemiecki), winna zatem zwrócić uwagę 
autorów z Europy Zachodniej na konieczność skonsultowania i wykorzystania prac badaczy z Europy Środkowo-Wschod-
niej. I tak spośród polskich czasopism historycznych w wykazie skrótów napotykamy: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko-
ścielne", „Kwartalnik Historyczny", „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie", „Naszą  Przeszłość", „Roczniki Humanistycz-

2 Pełne zestawienie wszystkich uwzględnionych biskupstw (łącznie  67) przedstawia się następująco  (układ alfabetyczny  podług nazw niemieckich, tzn. 
takich, jakie wyznaczają  porządek  w obrębie leksykonu): Augsburg, Bamberg, Basel (= Bazylea), Brandenburg (= Brenna), Bremen (= Brema) — 
Hamburg, Breslau (= Wrocław), Brixen, Chiemsee, Chur, Leal/Dorpat, Eichstätt, Ermland (= Warmia), Freising (= Fryzynga), Gurk, Halberstadt, 
Havelberg, Hildesheim, Kammin (= Kamień Pomorski), Köln (= Kolonia), Konstanz (= Konstancja), Kulm (= Chełmża/Kulmsee), Kurland (= Kur-
landia), Lausanne (= Lozanna), Lavant, Lebus (= Lubusz), Leitomischl (= Litomyśl), Lübeck (= Lubeka), Lüttich (= Liège/Leodium), Magdeburg, 
Mainz (= Moguncja), Meißen (= Miśnia), Merseburg, Metz, Minden, Münster (= Monaster), Naumburg, Ösel (= Ozylia) — Wiek, Olmütz 
(= Ołomuniec), Osnabrück, Paderborn, Passau (= Passawa), Pedena, Pomesanien (= Pomezania), Prag (= Praga), Preußen (= Prusy; dotyczy 
efemerycznego  biskupstwa, na które powołany został w r. 1215 cysters Chrystian), Ratzeburg, Regensburg (= Ratyzbona), Reval (= Rewal), Üxküll — 
Riga (= Ryga), Salzburg, Samland (= Sambia), Schleswig (= Szlezwik), Schwerin (= Szweryń, Swarzyn), Seckau, Semgallen (= Zemgalia), Sitten, 
Speyer (= Spira), Straßburg (= Strasbourg), Toul, Trient (= Trydent), Trier (= Trewir), Triest, Utrecht, Verden, Verdun, Worms (= Wormacja), 
Würzburg. 
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ne", „Studia Pelplińskie", „Studia Warmińskie" i „Zapiski Historyczne", a obok nich takie serie, jak np.: Encyklopedia 
katolicka,  Polski  słownik  biograficzny,  Słownik  biograficzny  Pomorza Nadwiślańskiego  czy Słownik  polskich  teologów  katolic-
kich,  tudzież „Roczniki Towarzystwa Naukowego" w Toruniu czy „Studia Copernicana". Z kolei wśród publikacji samoist-
nych, artykułów i przyczynków spotykamy tytuły prac takich autorów polskich, jak K. Bieszka, M. Borzyszkowskiego, 
B. Czapli, K. Doli, H. Gerlica, S. Gierszewskiego, T. Glemmy, K. Górskiego, K. Jasińskiego (na s. CI przez pomyłkę 
dwukrotnie wykazano jego Rodowód  Piastów śląskich),  T. Jasińskiego, M. Józefczyka,  W. Kętrzyńskiego, S. Kujota, G. La-
budy, A. Liedtkego, W. Łęgi, M. Łodyńskiego, A. Mańkowskiego, Z. Nowaka, J. Powierskiego, A. Radzimińskiego, J. Sa-
wickiego, S. M. Szacherskiej, A. Szorca, W. Urbana, A. Wiśniewskiej, J. Wiśniewskiego, W. Wójcika, K. Zielińskiej-Mel-
kowskiej, B. Zientary czy R. Zerelika, nie wspominając  o ujętych tu łącznie  Rocznikach czyli Kronikach  sławnego  Królestwa 
Polskiego  Jana Długosza (ze źródeł także np. Bullarium  Poloniae). 

Wracając  do kwestii różnic pomiędzy obecnie omawianym woluminem, a poprzednimi tomami serii, zdecydowanie na 
minus zapisać trzeba całkowite pominięcie tu biskupów pomocniczych. Przyczyny odstąpienia  od opracowywania ich bio-
gramów redaktor serii wyjaśnił pokrótce we wstępie (s. XI), wskazując  na trudności z samym chociażby ustaleniem wyka-
zów czynnych w średniowiecznych diecezjach sufraganów,  precyzyjnym określeniem miejsc i dat ich posługi, a wreszcie 
i z odtworzeniem — chociażby w zarysie — curriculum vitae większości hierarchów z tego grona. Niżej podpisany miał 
sposobność przebadać ostatnio tematykę biskupów pomocniczych w odniesieniu do średniowiecznych diecezji polskich3, 
może więc stwierdzić nie gołosłownie, że nie jest to zadanie bynajmniej beznadziejne, czy tym bardziej skazane z góry na 
niepowodzenie, wiąże  się jednak z niemałym trudem. Przede wszystkim wymaga ono przeprowadzenia zakrojonych na 
szeroką  skalę badań źródłowych (archiwalnych), w sytuacji więc, gdy przed współpracownikami omawianego leksykonu 
postawiono zadanie kompilacyjnego opracowania not biograficznych  na podstawie istniejącej  literatury przedmiotu, trud-
no dziwić się, że w przypadku średniowiecznych sufraganów  zadanie to okazało się trudne w realizacji, stąd  też odstąpiono 
od niego. By jednak nie zbyć całkowicie tej tematyki milczeniem, pod notami historycznymi o poszczególnych diecezjach 
pomieszczono w większości przypadków wykazy nie tylko ordynariuszy, ale również biskupów pomocniczych (sufraga-
nów)4. Redakcja nie dołożyła jednak należytej troski, by listy opracowane przez poszczególnych autorów w razie potrzeby 
skorelować ze sobą,  zdarza się bowiem, że w odniesieniu do jednej i tej samej postaci, jeśli czynna była w kilku diecezjach 
(a to dość częste zjawisko w omawianym okresie), spotykamy zróżnicowane formy  zapisu imienia lub tytułu biskupiego 
(np. s. 58: Iwan  OFM,  Ep. tit.  Lacedaemoniensis,  s. 287: Ywanus,  s. 323: Ywanus  OFM,  Ep. tit.  Lacedaemoniensis,  s. 753: 
Iwan  von Erimberg,  Ep. tit.  Lacedaemoniensis;  s. 35 i 287: Incelerius  Proditz  OESA,  Ep. tit.  Buduensis,  s. 218, 252 i 753: 
Inzelerius  OESA,  Ep. tit.  Buduensis,  s. 883: Incelerius  (Proditz)  OESA,  Ep. tit.  Buduensis;  s. 59: Konrad,  Ep. tit.  Magarensis, 
s. 240: Kuno,  Ep. tit.  Margaritensis,  s. 252: Cono, Ep. tit.  Magaricensis,  s. 268, 363 i 822: Kuno  OCist,  Ep. tit.  Magaricensis). 

Do mniej znaczących  różnic pomiędzy obecnie omawianym tomem serii, a poprzednimi, zaliczyć można pominięcie 
zbiorczych zestawień biskupów poszczególnych diecezji na końcu tomu (konsekwencja ich przyporządkowania  do poszcze-
gólnych rozdziałów w obrębie książki;  są  natomiast tradycyjne wykazy „pomocnicze" papieży i panujących,  w tym również 
polskich władców — s. 909-910, z ich przydomkami przetłumaczonymi na język niemiecki, np.: Laskonogi = Steifbein, 
Plątonogi  = Schlenkerbein, Łokietek = Ellenlang, itd.), dalej brak jakiegokolwiek materiału ilustracyjnego, czy wreszcie 
odstąpienie  od druku na papierze kredowym. Na tego rodzaju papierze wydrukowana została jedynie wklejka — barwna 
mapa Die Bistümer im Heiligen  Römischen Reich um 1400, z zaznaczonymi granicami poszczególnych diecezji i metropolii 
kościelnych, stanowiące  cenne uzupełnienie całego tomu. 

Skala edycji sprawia, że mijałoby się z celem wyłapywanie błędów w poszczególnych biogramach5, czy tym bardziej 
wytykanie braków. Zastanawiać może wszakże, dlaczego uwzględniono —jako osobny rozdział — efemeryczne  biskupstwo 
pruskie zmarłego w 1245 r. biskupa Chrystiana (s. 599-601), pominięto natomiast — przy ogólnie dość szczegółowym 
potraktowaniu metropolii ryskiej — jeszcze bardziej enigmatyczne biskupstwo karelskie, powierzone w 1267 r. dotychcza-
sowemu kanonikowi hamburskiemu Fryderykowi z Haseldorfu,  który wprawdzie doczekał się w leksykonie biogramu, wszakże 
jako pasterz Kościoła dorpackiego (s. 146-147; por. s. 472, gdzie jako Fryderyk von Haseldorne,  episcopus Careliensis, 
widnieje on także w wykazie sufraganów  naumburskich). 

Zalet i użyteczności omawianego kompendium zgoła nie ma potrzeby podkreślać, są  one bowiem oczywiste. Przede 
wszystkim jednak trzeba docenić sam zamysł zakrojonej na tak znaczną  skalę edycji, z sukcesem zrealizowany. Wypada 
żywić nadzieję, że stanie się on inspirujący  dla badaczy z innych krajów, mało jest wciąż  bowiem analogicznych w charakte-
rze wydań w skali całego „świata katolickiego"6. Oby i w odniesieniu do diecezji polskich starczyło dobrej woli i potrzeb-

3 K. R. Prokop, Biskupi pomocniczy w diecezjach  polskich  w dobie  przedtrydenckiej  (2.  poł. XIII—  1. poł. XVI  w.), Kraków 2002. 
4 O stosowności użycia kwestionowanego niejednokrotnie w literaturze przedmiotu terminu „sufragan"  na określenie biskupów pomocniczych, od 
wieków średnich poczynając,  zob. K. R. Prokop, op. cit., s. 115-121. 
5 Oczywiście nie są  one od błędów wolne. Przykładowo o biskupie kamieńskim Janie sasko-lauenburskim czytamy na s. 260, że przyszedł na świat als 
jüngster  Sohn Herzog  Erichs I.  von Sachsen-Lauenburg  und  der  Elisabeth  von Pommern, podczas gdy w bulli papieskiej, związanej  z jego prowizją, 
określony on został jakoprimogenitus.  Z kolei na s. 115, w zestawieniu biskupów pomocniczych czynnych w diecezji Brixen, znajdujemy — z odniesie-
niem do r. 1434 — franciszkanina  Jana, tytulariusza natureńskiego, w rzeczywistości sufragana  gnieźnieńskiego, który to błąd  widnieje także w edycji 
Hierarchia  catholica. 
6 Warto w tym miejscu wspomnieć o rozplanowanym na dziesięć tomów leksykonie katolickich biskupów z obszaru Stanów Zjednoczonych Amery-
ki Północnej, dziele jednego autora, w którym — obok biogramów — zamieszczono także w każdym przypadku portret lub zdjęcie hierarchy oraz 
jego herb wraz z opisem. Zob. J. H. G. Brassard, Encyclopedia  of  the Catholic  Bishops in America 1789-1989, t. 1, bm. [1984]; t. 2, New Haven 1988 
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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. 


