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Praca składa się z dwóch części. Pierwsza, analityczna, 
omawia dzieje szpitala w dwóch przedziałach czasowych, przy 
czym cezurą  jest początek  XIV w. Na drugą  składają  się liczne 
aneksy, prezentujące  w uporządkowanej  formie  dane źródłowe 
(tabele, listy w porządku  chronologicznym i alfabetycznym,  bio-
gramy, zestawienia liczbowe), obszerna bibliografia,  indeks 
osób i miejscowości, ilustracje, plany, mapy. Tę część wypada 
uznać za najcenniejszą.  Obfitość  rzetelnie zebranego i funkcjo-
nalnie udostępnionego materiału stanowi zachętę do podejmo-
wania dalszych badań w tym kierunku. Można wskazać najwy-
żej drobne usterki. Na przykład rozdzielenie dwóch map (Die 
Soester  Börde  i Die wichtigsten  Hospitalhofe)  powoduje, że tę 
pierwszą  trudno w ogóle odnieść do treści książki,  z drugiej na-
tomiast łatwiej odczytać położenie gospodarstw szpitalnych 
względem autostrady (zastosowano współczesny podkład topo-
graficzny)  niż względem zasięgu terytoriów miejskich. Nie znaj-
duje uzasadnienia wyliczanie ponad 150 wzmianek nt. jednej 
z pensjonariuszek, odnotowanych już po jej śmierci i nie przy-
noszącychj  na jej temat żadnych nowych informacji.  Przykła-
dów przeładowania pracy zbędnymi danymi jest znacznie wię-
cej. O ile w aneksach stanowi to co najwyżej drobne utrudnie-
nie dla czytelnika, o tyle w części analitycznej dążenie  do kom-
pletności prezentowanej dokumentacji zaciążyło  po części na 
osiągniętych  wynikach. Brak selekcji materiału i hierarchizacji 
problemów sprawił, że wiele konstatacji szczegółowych budzi 
wątpliwości,  a przekonujących  wniosków ogólnych nie ma pra-
wie wcale. Zacznijmy od przykładów szczegółowych. W przypi-
sie 139 na s. 42. autorka przywołuje wszystkie, nawet przypad-
kowe wzmianki w przestarzałej literaturze, i jednocześnie zapo-
mina podać, skąd  pochodzi cytowany przez nią  tekst Wilfrieda 
Ehbrechta. Nie byłoby nic złego w opowiadaniu dokumentu 
fundacyjnego  zdanie po zdaniu, gdyby nie poczyniony przy tym 
błąd  (pomylone nadanie na rzecz szpitala z biskupią  konfirmac-
ją  fundacji)  i brak analizy tego tekstu. Zamiast niej znajdujemy 
wyliczenie argumentów wysuwanych za i przeciw autentyczno-
ści tego dyplomu, jednak bez próby określenia ich wagi. W kon-
sekwencji autorka opowiada się jednoznacznie za falsyfikatem, 
nie podważając  argumentów F. von Klocke, który uważał doku-
ment za względnie wierny odpis oryginału. Nieścisłości wkradły 
się w rozważania dla tej pracy kluczowe. O pochodzeniu spo-
łecznym podopiecznych szpitala najpierw czytamy, że pensjona-
riuszki wywodziły się głównie z najbardziej szanowanych rodów 
(angesehener  Geschlechter,  s. 205), potem, że ze średniego mie-
szczaństwa (Mittelschicht",  s. 208). Z towarzyszących  tekstowi 
tabel wynika, że najliczniejszą  grupę stanowiły dalekie krewne 
osób dzierżących  najważniejsze urzędy w mieście (s. 202 n.). 
Rysującą  się sprzeczność wyjaśnia przyjęta w pracy definicja 
średnich warstw mieszczaństwa: od najuboższych rzemieślni-
ków posiadających  obywatelstwo miejskie, po rody stale obecne 
w radzie. Być może takie rozumienie stratyfikacji  społecznej 
w mieście późnego średniowiecza jest do przyjęcia, na pewno 
jednak jest ono zupełnie niefunkcjonalne  w analizie pochodze-
nia społecznego pensjonariuszek placówki tego typu. Bardzo 
bogaty materiał prozopograficzny  przyniósł wyniki tak ogólni-
kowe, że nie wnoszą  one nic nowego w badania nad rekrutacją 
szpitalnych prebendarzy. 

Najsłabszą  stroną  pracy są  opinie na temat fenomenu 
średniowiecznego szpitala. Próba zarysowania typologii tych 
placówek, pozbawiona zresztą  jakiegokolwiek odwołania do li-
teratury przedmiotu, jest całkowicie chybiona (s. 118). Stwier-
dzenie, że niemal każdy dom ubogich posiadał własny cmen-
tarz, jest po prostu błędne (s. 180). Z określenia podopiecznych 

przytułku przy opactwie jako ubogich (armen),  autorka wyciąga 
wniosek o ich pochodzeniu z niższych warstw społecznych 
(s. 191), a nazywano tak przecież mieszkańców każdej instytucji 
dobroczynnej, niezależnie od ich wcześniejszej pozycji. Posta-
wiona przez nią  alternatywa między szpitalem brackim a miej-
skim jest zupełnie fałszywa,  gdyż obejmowanie i fundowanie 
domów ubogich przez bractwa było zjawiskiem niemal wyłącz-
nie miejskim i świadczy o rosnącej  roli mieszczaństwa w sferze 
dobroczynności (s. 74). 

Mimo wskazanych braków omawiana publikacja jest nie-
wątpliwie  ważnym wydarzeniem w badaniach nad średniowiecz-
nym miastem. O jej wartości decyduje nie tylko zawarty tu ma-
teriał źródłowy, ale również liczne ustalenia szczegółowe. 

M.  S. 

Pavel B r o d s k y, Katalog  iluminovanych  rukopisù 
Knihovny  Narodnîho  Muzea  v Praze.  Catalogue  of  the 
illuminated  Manuscripts  of  the Library of  the National 
Museum,  Prague, Praha, Koniasch Latin Press 2000 
(Studie o Rukopisech. Monographia vol. 5), ss. XLVII, 
489. 

Biblioteka Muzeum Narodowego posiada jeden z najzna-
komitszych w Czechach zbiorów rękopisów o znaczeniu między-
narodowym. Znajdują  się tam iluminowane rękopisy nie tylko 
proweniencji czeskiej, ale także francuskie,  włoskie i niemiec-
kie. Ich skatalogowania, pod względem ikonograficznym,  pod-
jął  się badacz czeski Pavel Brodsky. W zamyśle autora katalog 
jest kontynuacją  prac znakomitych czeskich rękopisoznawców 
i historyków sztuki, żeby wspomnieć tylko Josefa  Krasę. 

Przy opracowaniu katalogów rękopisów iluminowanych 
istnieje niebezpieczeństwo zachwiania równowagi między opi-
sem kodykologicznym a ikonograficznym.  Autor starał się zna-
leźć „złoty środek", sięgając  przy tym m.in. do wzorów polskich 
(Z. Ameisenowa, Rękopisy i pierwodruki  iluminowane Biblioteki 
Jagiellońskiej,  Wroclaw-Kraków 1958), amerykańskich i prac Jo-
sefa  Krasy. 

We wstępie P. Brodsky przedstawił pokrótce historię Bib-
lioteki Muzeum Narodowego. Następnie opisał zbiór tamtej-
szych rękopisów iluminowanych, z których najstarsze pochodzą 
z X-XI, a ostatnie z XVII w. Znakomitą  większość jednak sta-
nowią  rękopisy średniowieczne. Zbiór został zaprezentowany 
w układzie chronologicznym, przy czym najpierw autor opisał 
rękopisy czeskiej proweniencji a następnie pochodzące  z innych 
krajów. 

Po tym następuje właściwy katalog. 
Każdy kodeks opracowany został według jednolitego sche-

matu. Po numerze porządkowym  i sygnaturze biblioteki nastę-
puje nazwisko autora i tytuł rękopisu. Tytuł został podany bądź 
po łacinie (od głównego dzieła, wchodzącego  w skład kodeksu), 
bądź  w języku czeskim, gdy kodeks ma nazwę własną.  Następ-
nie zamieszczono zwięzły opis kodykologiczny — data powsta-
nia rękopisu, rozmiary, liczba kart, język rękopisu, rodzaj pi-
sma, oraz uwagi na temat ewentualnych rubrykacji i glos, nie-
kiedy podano tytuły innych tekstów znajdujacych się w kodek-
sie. Po tym następuje charakterystyka oprawy i stanu zachowa-
nia książki.  Część ta kończy się ustaleniem proweniencji kodek-
su, na podstawie zachowanych kolofonów  kopistów i not wła-
ścicieli. 
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Opis ikonograficzny  nie został ograniczony do wymienie-
nia przedstawień inicjałów. Zamieszczono także, o ile występo-
wały, krótkie noty o iluminacjach figuralnych  i przedstawieniach 
drzew genealogicznych i heraldycznych, informacje  o bordiurze, 
czy floraturze.  Autor postarał się również scharakteryzować po-
szczególne przedstawienia, określić krąg  autorów i wpływy sty-
lowe. 

Ostatnią  częścią  hasła jest bibliografia  — nie jest ona kom-
pletna, co przyznaje autor — i ogranicza się głównie do prac 
z historii sztuki. 

Należy podkreślić, że każdemu opisowi towarzyszy przy-
najmniej jedna reprodukcja wybranej miniatury. Niestety w więk-
szości są  to ilustracje czarno-białe, jakkolwiek dobrej jakości. 
Po części katalogowej dodano 56 ilustracji kolorowych. 

Książka  została zaopatrzona w obszerne spisy i indeksy, umoż-
liwiające  łatwy dostęp do poszukiwanej informacji.  Znajdziemy 
tam dwustronną  konkordancję numerów katalogów z sygnatu-
rami biblioteki; spisy rękopisów według dat powstania, prowe-
niencji (dotyczy rękopisów obcych); indeksy: geograficzny,  oso-
bowy, iluminatorów, cytowanych rękopisów, rzeczowy (w któ-
rym znaleźć można także tytuły wymienionych w tekście utwo-
rów), heraldyczny, biblijny, ikonograficzny  (również w wersji an-
gielskiej), oraz spis ilustracji. Całość zakończona jest bibliogra-
fią  (s. 474-489). 

Czytelnika polskiego mogą  zaiteresować nieliczne silesia-
na (cztery kodeksy) i polonica (jeden kodeks). Autor, opisując 
kodeksy śląskie,  zauważa odrębność sztuki tego regionu od cze-
skiej. Jedyny kodeks, który możemy uznać za bezspornie zwią-
zany z Polską  to Decreta Concilii  Basiliensis, należące  do bisku-
pa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. 

W ocenie dzieła możemy zgodzić się z prof.  Ivanem Hla-
vackiem, autorem przedmowy, że opracowanie tematu przez 
Pavla Brodskiego jest kamieniem milowym w czeskiej kodyko-
logii i zachętą  do dalszych badań. Autor w przystępny sposób 
przedstawił bogaty zbiór rękopisów Biblioteki Muzeum Naro-
dowego w Pradze. Należy mieć nadzieję, że dzięki tej pracy 
kodeksy te wejdą  do obiegu naukowego. Ponadto bogaty mate-
riał ilustracyjny prezentuje różne warsztaty iluminatorskie. Przez 
to książka  ta może służyć historykom sztuki oraz historykom 
kultury. 

Wypada nam tylko pozazdrościć czeskim kolegom, zarów-
no bogatych księgozbiorów, jak i starannych katalogów. 

J.K. 

Kronika  poznańskich Karmelitów  Bosych, oprac. Piotr 
Franciszek N e u m a n n OCD, Wydawnictwo Miej-
skie, Poznań 2001, ss. 384. 

Po odzyskaniu niepodległości magistrat Poznania podjął 
inicjatywę środowiska naukowego i przystąpił  do wydawania 
periodyku naukowego poświęconego przeszłości regionu. Re-
daktorem i głównym autorem „Kroniki Miasta Poznania" zo-
stał znakomity dyrektor Biblioteki Raczyńskich Andrzej Woj-
tkowski i był nim do wybuchu II wojny światowej. Po jej zakoń-
czeniu osiedlił się w Lublinie, kwartalnik natomiast stał się rze-
czywiście kroniką  miejską  — sumiennie prowadzoną,  ale 
z rzadka sięgającą  do dalszej przeszłości. Sytuacja zmieniła się 
w ostatniej dekadzie XX w., kiedy pozycję dominującą  zajęła 
znowu przeszłość, wyraźnie z pomijaniem „historii współczes-

nej". Przy tym czasopismo przybrało charakter monotematycz-
ny, zajmując  trwałe miejsce wśród periodyków historycznych. 
Godną  odnotowania inicjatywą  stała się też publikacja tekstów 
źródłowych, w tym kronik zakonnych (bernardyni, benedyktyn-
ki, karmelici). 

Placówka karmelitów bosych, których potężna świątynia 
wraz z klasztorem góruje dziś nad Wzgórzem św. Wojciecha, 
została założona w 1618 r. i w ciągu  niespełna czterech stuleci 
przeżywała wzloty i upadki (zwłaszcza pod zaborem pruskim, 
kiedy została skasowana w 1801 r. a świątynia  przeznaczona na 
ewangelicki kościół garnizonowy). Dla odwiedzającego  ją  dziś 
Polaka jest to w pierwszym rzędzie miejsce wiecznego spoczyn-
ku zmarłego w przededniu drugiej bitwy chocimskiej zbarażczy-
ka Mikołaja Skrzetuskiego, Wielkopolanina urodzonego w nie-
dalekim Rożnowie, który stał się pierwowzorem (?) bohatera 
pierwszej części Trylogii Henryka Sienkiewicza (pisarz zresztą 
nie znał burzliwej biografii  owego wojaka). Dziś szczątków  ofi-
cera tam nie ma (w połowie XIX w. zostały wraz z innymi prze-
niesione do podziemi kościółka „katarzynek" w pobliżu Stare-
go Rynku), natomiast upamiętnia go tablica ufundowana 
ćwierć wieku temu przez wielkiego miłośnika twórczości autora 
Ogniem i mieczem, Ignacego Mosia. 

O rycerzu w kronice nie spotykamy wzmianki, choć jest 
tam wspomniany pod 1640 r. inny Skrzetuski, ówczesny kance-
lista poznański. Karmelici szybko zadomowili się w mieście nad 
Wartą,  jak i w całej Rzeczypospolitej. Zwłaszcza z XVII w. po-
zostawili po sobie szczegółowe kroniki szeregu placówek, z cze-
go część przetrwała pożogi i kataklizmy w oryginale lub odpisie 
(Wiśnicz 1624-1719, Warszawa 1634-1718, Wiśniowiec 1733-
-1742, Wilno — kościół św. Teresy przy Ostrej Bramie: 1624-
-1790). Kronika poznańska — pisana przez kilkanaście osób, 
oczywiście po łacinie — ukazuje dzieje konwentu od jego zało-
żenia aż do 1756 r. (później — zapewne w 1774 r. — dodano 
dwie karty z opisem śmierci papieża Klemensa XIV), zawiera 
jednak spore luki: brak jest wiadomości z lat 1644-1651, 1673-
-1683 (to właśnie wówczas zgodnie ze swą  ostatnią  wolą  w po-
tężnych kryptach spoczął  Mikołaj Skrzetuski; (niektórzy uczeni 
już w XX w. nazywają  go Mikołajem Janem), 1685-1691, 1693-
-1696 i 1747-1750. Luki są  też w oprawionej w skórę księdze: 
na 488 stron pustych pozostaje 111. Tekst zaczęto tłumaczyć na 
język polski w okresie międzywojennym, obecny przekład jednak 
jest nowy, sporządzony  na użytek publikacji przez wydawcę ks. 
P. F. Neumanna (pod koniec wstępu deklaruje on, że obecnie 
— kilkadziesiąt  lat po odzyskaniu placówki przez ojców karme-
litów — „w zaciszu klasztornej celi powstaje dalszy ciąg  kroni-
ki...") oraz Teodozję Wikarjak, Annę Strzelecką,  Ewę Jarma-
kowską,  Rafała  Wójcika i Monikę Miazek. 

Edycja została opatrzona erudycyjnymi przypisami oraz 
indeksem osób. Publikacja w języku polskim zdecydowanie po-
szerza krąg  czytelników. Tekst dowodzi, że jest to istna kopal-
nia wiedzy nie tylko o wewnętrznych dziejach konwentu, ale 
również miasta i jego okolic, dostarcza wielu informacji  z za-
kresu obyczajowości staropolskiej a także kultury politycznej XVI 
i XVII w., ukazuje zainteresowania kronikarzy sprawami kraju 
i świata, czyli ówczesnej Europy. Nie brakuje szczegółów maka-
bryczych — jak o ludożerstwie spowodowanym powszechnym 
głodem, kiedy to nie wahano się mordować nawet najbliższych 
(żony i dzieci). Z odległych stron — znad Wilii — odnotowano 
w tym samym 1737 r. informacje  o cudzie (krwawe krople na 
obrazie NMP w podwileńskiej Kalwarii). Nie zapominano oczy-
wiście o innych placówkach w prowincji polskiej oraz w Rzy-


