Zapiski krytyczne i sprawozdania

dia Copernicana, 34], mógł wykazać znacznie większą niż było
dotąd wiadomo liczbę przekazów w bibliotekach polskich). Zasadniczą część artykułu Ikasa zajmuje przegląd XIV- i XV-wiecznych dzieł historiografii angielskiej, w których wpływ Kroniki Marcina Polaka jest niewątpliwie uchwytny, oraz analiza zakresu i sposobu recepcji. Wśród nich wyróżniają się zwłaszcza Annales regum Angliae Nicholasa Treveta, także dominikanina, oraz Polychronicon Ranulfa Higdena; także to ostatnie
dzieło, jak wiadomo, zyskało w Anglii ogromną popularność.
J.S.

ko o wąskim kręgu specjalistów, zamyka pożyteczny wykaz herbów występujących na pieczęciach.
P N.

Beate Sophie Gros, Das Hohe Hospital (ca. 1178
bis 1600), (Urkunden-Regesten der Soester Wohlwahrtsanstalten, Bd. 5 — Veröfentlichungen der
Historischen Kommision für Westfalen, XXV),
Aschendorff, Münster 1999, ss. 700, 11 il.

Seria Urkunden-Regesten der Soester Wohlwahrtsanstalten
wydawana jest niemal od półwiecza, a początki jej opracowywaSigilla regum — reges sigillorum. Kirâlyportrék a Mania są jeszcze dawniejsze. Jako, że jest to wydawnictwo mało
gyar Orszâgos Levéltâr pecsétûgujteményébSl [Królewskie portrety ze zbiorów pieczęci Węgierskiego Archi- w Polsce znane, warto skorzystać ze sposobności, jaką daje wywum Krajowego, red. Géza É r s z e g i, opis pieczę- dany niedawno tom piąty, i przedstawić pokrótce to przedsięwzięcie edytorskie. W 1928 r. Friedrich von Klocke, nestor hici przygotował Miklós Sölch, fotografował Karostoriografii miasta Soest, rozpoczął prace nad przygotowaniem
l y S z e l é n y i ] . A Magyar Képek, Budapest 2001,
edycji. Bogaty zbiór dokumentów archiwum miejskiego nie
ss. 88 in 4°, il.
miał wtedy żadnego katalogu ani inwentarza. Z tego względu
podjęto decyzję (1933 r.), że wydanie regestów ma pełnić rówMonograficzne opracowanie pieczęci królów węgierskich
nież rolę pomocy archiwalnej. Oznaczało to konieczność
pozostaje od dziesiątków lat niespełnionym dezyderatem histouwzględnienia całego zespołu, bez względu na wartość źródłoriografii węgierskiej (zob. L. B. Kumorovitz, J. Gerics, A. Kubiwą poszczególnych dyplomów. Prace prowadzone w tym trybie
nyi, L. Mezey, Historische Hilfswissenschaften
und Verwaltungsgeschichte in Ungarn 1945-1964, „Mitteilungen des Insti-posuwały się bardzo powoli. Niemal cały ciężar pracy spoczywał
na barkach wspomnianego badacza; jedynie XVIII-wieczne dotuts für österreichische Geschichtsforschung" 73, 1965, z. 3/4,
s. 393 n.). W konsekwencji tego faktu w ciągłym użyciu pozostaje kumenty dotyczące Hohe Hospital opracował Karl Utsch.
W 1951 r., gdy materiał był już zebrany, zmarł Friedrich von
pośmiertna publikacja jezuity Györgi Praya (1723-1801), dziś
już zupełnie przestarzała (G. Pray, Syntagma historicum de sigil- Klocke, i publikacja pierwszych trzech tomów przeciągnęła się
lis regum, et reginarum Hungariae pluribusque aliis, Budae aż po lata 1963-1964 (Urkunden des Hohen Hospitals, Bd. 1: bis
1600, Münster 1964; Bd. 2.: von 1601 bis 1807, Münster 1963,
1805). Tym samym pierwszą próbę nowego opisu pieczęci majeBd. 3.: Urkunden der kleineren Hospitäler, Pilgrimhäuser, Begistatowych i złotych bulli królów węgierskich, przeważnie ze
nenhäuser und Armeneinrichtungen, Münster 1953-1964). Do
zbiorów odlewów gipsowych Węgierskiego Archiwum Krajowewydanych wtedy regestów dołączył w 1973 r. tom IV zawierajągo w Budapeszcie oraz Archiwum Prymasowskiego w Ostrzycy indeksy, opracowany przez Wilhelma Kohla; nie objął on,
homie/ Esztergomie (złota bulla Macieja Korwina), przyjmujewbrew wcześniejszym zapowiedziom, zestawienia posiadłości
my z należną temu wydawnictwu uwagą.
poszczególnych instytucji dobroczynnych. Tym samym dzieło
Album, poświęcony pamięci wybitnego sfragistyka węgierzostało uznane za zakończone. Powstanie pod kierunkiem Joaskiego Lajosa Bernata Kumorovitza OPraem. (1900-1992), skłachima Wollascha pracy doktorskiej nt. głównego szpitala miada się ze słowa wstępnego dyrektora Węgierskiego Archista Soest, zbierającej obfity materiał źródłowy, skłoniło jednak
wum Krajowego L. Gecsényiego i rozbudowanego wstępu pióra
kierującego
Westfalską Komisją Historyczną Petera Jochanka
G. Érszegiego (s. 9-34), w którym krótko i rzeczowo omówiono
do wznowienia serii.
m.in.: czym jest pieczęć, na czym pisano i co pieczętowano, znaki wiarygodności dokumentu (podpis, monogram, różne typy
pieczęci), związek pieczęci z urzędem (sygnet z rybą, pieczęć
sekretna, pieczęć średnia), zbiory pieczęci. Oczywiście największą wartość tej publikacji stanowi przede wszystkim opis pieczęci opracowany przez M. Sölcha w połączeniu ze znakomitymi
fotografiami wykonanymi przez K. Szelényiego. Ogółem opisem objęto 45 pieczęci (s. 36-87, nr 1-51) 29 władców od Kolomana Uczonego (1095-1116) do Franciszka II (1792-1835).
Pieczęcie zostały opisane według następującego schematu:
1. identyfikacja właściciela tłoka, 2. wymiary odlewu lub bulli
podane w milimetrach, 3. wyobrażenie występujące w polu pieczęci, 4. brzmienie legendy z jej tłumaczeniem na język węgierski, 5. sygnatura archiwalna. Wzorowej jakości barwne reprodukcje fotograficzne na jednolitym, neutralnym dla oka podkładzie w odcieniu szarości, zostały wykonane z gipsowych odlewów oryginałów woskowych, a w przypadku złotych bulli bezpośrednio z oryginałów (nr 7-8, 11-12, 18-19, 36-37, 48-49).
To udane wydawnictwo, przygotowane również z myślą nie tyl-

Książka Beate Sophie Gros zasługuje na uwagę z kilku
powodów. Dotyczy ona placówki niezwykłej: pierwszej szpitalnej fundacji komunalnej w Europie Środkowej, jednego z pierwszych domów ubogich bez konwentu zakonnego. Wyjątkowy
był też późniejszy rozwój tego szpitala. Przypominał on obecne
w niemal każdym większym mieście regionu domy prebendarzy, jednak w odróżnieniuod innych nie było tu — jak udowodniła autorka — żadnej opłaty za wstęp. Pełna dominacja kobiet,
stanowiących ponad 99% pensjonariuszek, też nie znajduje
analogii w innych placówkach tego typu. O znaczeniu omawianej pracy decyduje również, a może przede wszystkim, charakter podjętego studium. Jak dotąd żaden szpital średniowiecznej
Europy nie stał się przedmiotem studium prozopograficznego
na taką skalę, obejmującego zarówno podopiecznych tej instytucji, jak i inne osoby z nią związane. W toczącej się dyskusji na
temat charakteru i funkcji placówek dobroczynnych tej epoki
podobnej książki bardzo brakowało.
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przytułku przy opactwie jako ubogich (armen), autorka wyciąga
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza, analityczna,
wniosek o ich pochodzeniu z niższych warstw społecznych
omawia dzieje szpitala w dwóch przedziałach czasowych, przy
(s. 191), a nazywano tak przecież mieszkańców każdej instytucji
czym cezurą jest początek XIV w. Na drugą składają się liczne
dobroczynnej, niezależnie od ich wcześniejszej pozycji. Postaaneksy, prezentujące w uporządkowanej formie dane źródłowe
wiona przez nią alternatywa między szpitalem brackim a miej(tabele, listy w porządku chronologicznym i alfabetycznym, bioskim jest zupełnie fałszywa, gdyż obejmowanie i fundowanie
gramy, zestawienia liczbowe), obszerna bibliografia, indeks
domów ubogich przez bractwa było zjawiskiem niemal wyłączosób i miejscowości, ilustracje, plany, mapy. Tę część wypada
nie miejskim i świadczy o rosnącej roli mieszczaństwa w sferze
uznać za najcenniejszą. Obfitość rzetelnie zebranego i funkcjodobroczynności (s. 74).
nalnie udostępnionego materiału stanowi zachętę do podejmowania dalszych badań w tym kierunku. Można wskazać najwyMimo wskazanych braków omawiana publikacja jest nieżej drobne usterki. Na przykład rozdzielenie dwóch map (Die
wątpliwie ważnym wydarzeniem w badaniach nad średniowieczSoester Börde i Die wichtigsten Hospitalhofe) powoduje, że nym
tę miastem. O jej wartości decyduje nie tylko zawarty tu mapierwszą trudno w ogóle odnieść do treści książki, z drugiej nateriał źródłowy, ale również liczne ustalenia szczegółowe.
tomiast łatwiej odczytać położenie gospodarstw szpitalnych
względem autostrady (zastosowano współczesny podkład topoM. S.
graficzny) niż względem zasięgu terytoriów miejskich. Nie znajduje uzasadnienia wyliczanie ponad 150 wzmianek nt. jednej
z pensjonariuszek, odnotowanych już po jej śmierci i nie przynoszącychj na jej temat żadnych nowych informacji. PrzykłaPavel B r o d s k y, Katalog iluminovanych rukopisù
dów przeładowania pracy zbędnymi danymi jest znacznie więKnihovny Narodnîho Muzea v Praze. Catalogue of the
cej. O ile w aneksach stanowi to co najwyżej drobne utrudnieilluminated Manuscripts of the Library of the National
nie dla czytelnika, o tyle w części analitycznej dążenie do komMuseum, Prague, Praha, Koniasch Latin Press 2000
pletności prezentowanej dokumentacji zaciążyło po części na
(Studie o Rukopisech. Monographia vol. 5), ss. XLVII,
osiągniętych wynikach. Brak selekcji materiału i hierarchizacji
489.
problemów sprawił, że wiele konstatacji szczegółowych budzi
wątpliwości, a przekonujących wniosków ogólnych nie ma praBiblioteka Muzeum Narodowego posiada jeden z najznawie wcale. Zacznijmy od przykładów szczegółowych. W przypikomitszych w Czechach zbiorów rękopisów o znaczeniu międzysie 139 na s. 42. autorka przywołuje wszystkie, nawet przypadnarodowym. Znajdują się tam iluminowane rękopisy nie tylko
kowe wzmianki w przestarzałej literaturze, i jednocześnie zapoproweniencji czeskiej, ale także francuskie, włoskie i niemiecmina podać, skąd pochodzi cytowany przez nią tekst Wilfrieda
kie. Ich skatalogowania, pod względem ikonograficznym, podEhbrechta. Nie byłoby nic złego w opowiadaniu dokumentu
jął się badacz czeski Pavel Brodsky. W zamyśle autora katalog
fundacyjnego zdanie po zdaniu, gdyby nie poczyniony przy tym
jest kontynuacją prac znakomitych czeskich rękopisoznawców
błąd (pomylone nadanie na rzecz szpitala z biskupią konfirmaci historyków sztuki, żeby wspomnieć tylko Josefa Krasę.
ją fundacji) i brak analizy tego tekstu. Zamiast niej znajdujemy
Przy opracowaniu katalogów rękopisów iluminowanych
wyliczenie argumentów wysuwanych za i przeciw autentycznoistnieje niebezpieczeństwo zachwiania równowagi między opiści tego dyplomu, jednak bez próby określenia ich wagi. W konsem kodykologicznym a ikonograficznym. Autor starał się znasekwencji autorka opowiada się jednoznacznie za falsyfikatem,
leźć „złoty środek", sięgając przy tym m.in. do wzorów polskich
nie podważając argumentów F. von Klocke, który uważał doku(Z. Ameisenowa, Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki
ment za względnie wierny odpis oryginału. Nieścisłości wkradły
Jagiellońskiej, Wroclaw-Kraków 1958), amerykańskich i prac Josię w rozważania dla tej pracy kluczowe. O pochodzeniu sposefa Krasy.
łecznym podopiecznych szpitala najpierw czytamy, że pensjonaWe wstępie P. Brodsky przedstawił pokrótce historię Bibriuszki wywodziły się głównie z najbardziej szanowanych rodów
(angesehener Geschlechter, s. 205), potem, że ze średniego mie- lioteki Muzeum Narodowego. Następnie opisał zbiór tamtejszczaństwa (Mittelschicht", s. 208). Z towarzyszących tekstowi szych rękopisów iluminowanych, z których najstarsze pochodzą
z X-XI, a ostatnie z XVII w. Znakomitą większość jednak statabel wynika, że najliczniejszą grupę stanowiły dalekie krewne
nowią rękopisy średniowieczne. Zbiór został zaprezentowany
osób dzierżących najważniejsze urzędy w mieście (s. 202 n.).
w
układzie chronologicznym, przy czym najpierw autor opisał
Rysującą się sprzeczność wyjaśnia przyjęta w pracy definicja
rękopisy czeskiej proweniencji a następnie pochodzące z innych
średnich warstw mieszczaństwa: od najuboższych rzemieślnikrajów.
ków posiadających obywatelstwo miejskie, po rody stale obecne
Po tym następuje właściwy katalog.
w radzie. Być może takie rozumienie stratyfikacji społecznej
Każdy kodeks opracowany został według jednolitego schew mieście późnego średniowiecza jest do przyjęcia, na pewno
matu. Po numerze porządkowym i sygnaturze biblioteki nastęjednak jest ono zupełnie niefunkcjonalne w analizie pochodzepuje nazwisko autora i tytuł rękopisu. Tytuł został podany bądź
nia społecznego pensjonariuszek placówki tego typu. Bardzo
po łacinie (od głównego dzieła, wchodzącego w skład kodeksu),
bogaty materiał prozopograficzny przyniósł wyniki tak ogólnibądź w języku czeskim, gdy kodeks ma nazwę własną. Następkowe, że nie wnoszą one nic nowego w badania nad rekrutacją
nie zamieszczono zwięzły opis kodykologiczny — data powstaszpitalnych prebendarzy.
nia rękopisu, rozmiary, liczba kart, język rękopisu, rodzaj pisma, oraz uwagi na temat ewentualnych rubrykacji i glos, nieNajsłabszą stroną pracy są opinie na temat fenomenu
kiedy podano tytuły innych tekstów znajdujacych się w kodekśredniowiecznego szpitala. Próba zarysowania typologii tych
sie. Po tym następuje charakterystyka oprawy i stanu zachowaplacówek, pozbawiona zresztą jakiegokolwiek odwołania do linia książki. Część ta kończy się ustaleniem proweniencji kodekteratury przedmiotu, jest całkowicie chybiona (s. 118). Stwiersu, na podstawie zachowanych kolofonów kopistów i not władzenie, że niemal każdy dom ubogich posiadał własny cmenścicieli.
tarz, jest po prostu błędne (s. 180). Z określenia podopiecznych

