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

szpitala św. Jakuba w Gdańsku. Omawiany tu tom otwiera serię edycji źródłowych, poświęconą szpitalnictwu w tym mieście.
Zawiera statuty większości placówek; do osobnej prezentacji
pozostał bogaty zbiór dotyczący lazaretu oraz przytułków przeK. R. P.
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
Lietuvos sakralinè dailè. Sacred art of Lithuania.
nowatorska. Zostały uwzględnione wszystkie zachowane źródła
T. I-III, Lietuvos dailês muziejus, Vilnius 2002danej kategorii z kilku epok. Znalazł się tu jeden statut śred-2004, ss. 351 + 208 + 303.
niowieczny (św. Jakuba, 1458), po jednym z XVI i XVIII w.
(św. Jakub, 1548, Duch Sw. i św. Elżbieta, 1755) oraz pięć
Z godną podziwu konsekwencją w dzisiejszym Wilnie odz XVII i cztery z XIX w. Dobór tekstów tylko w jednym puntwarzany jest kompleks rezydencjonalny wielkich książąt
kcie budzi wątpliwości. Otóż stanowiące odrębny zbiór statuty
z okresu przedrozbiorowego nad Wilią i Wilenką u podnóża
szpitala św. Jakuba autor wydał już przed czterema laty i poGóry Zamkowej z basztą Giedymina. W ostatniej ćwierci
wtarzanie edycji w tak krótkim czasie nie wydaje się konieczne.
XX w. na miejscu dawnego Arsenału stanął z zewnątrz przypominający dawne zarysy budowli nowoczesny funkcjonalny
Każdemu zabytkowi towarzyszy obszerny komentarz pogmach, oddany na użytek Muzeum Sztuki. W jego salach wydzielony na cztery części. Wątpliwości budzi pozornie oczywistawowych zgromadzono cenne zabytki, zwłaszcza sztuki sakste postawienie na pierwszym miejscu „Genezy". Dopiero po
ralnej. Organizowane wystawy zostały utrwalone w pięknych
uzyskaniu informacji na temat samego zabytku można śledzić
katalogach, z których pierwszy dotyczył skarbca katedralnego
rozważania na temat przyczyn jego powstania. Są to zresztą na
i miał upamiętnić — podobnie jak sama wystawa — 400 roczogół hipotezy płynące z analizy samego tekstu. Trafnym roznicę kanonizacji św. Kazimierza, patrona Litwy (1602). Album
wiązaniem wydaje się streszczenie źródła w języku polskim
opracowali Romualdas Budrys i Vydas Dolinskas, prezentację
(„Omówienie") i zamieszczone osobno omówienie wybranych
zbiorów zaś poprzedziły przedmowy prezydenta Valdasa
problemów („Uwagi"). Szkoda jedynie, że w tym drugim dziale
Adamkusa i kardynała Audrysa Jouzasa Backisa, metropolity
nie znalazł odzwierciedlenia stan badań. O szczegółowych anawileńskiego. Całość podzielono na części obejmujące 1. Gotyk,
lizach tychże zabytków, opublikowanych przez innych badaczy,
Renesans i Manieryzm; 2. Barok i Rokoko; 3. Klasycyzm, HiA. Szarszewski wspomina jedynie zdawkowo na końcu książki
storyzm, Manieryzm.
(s. 155 n.). Z niezrozumiałych względów informacje o stanie
zachowania rękopisu względnie druku podzielono między
Wydany w kolejnym roku tom II stanowi dokumentację
„Dane archiwalne", gdzie powinny znaleźć się w całości, a powystawy Chrześcijaństwo w sztuce Litwy 1999-2003 (Lietuviu
liaudes menas. Sudaré Daila Bernotaité-Beliauskiené. Tom III czątek samego tekstu źródłowego. W konsekwencji np. sygnatura zabytku zawsze powtarzana jest dwa, a czasem nawet trzy
cyklu (Baznytinè tekstilè XV-XX a. pradźia. Church textile) uparazy (np. s. 35). Jednocześnie brakuje z reguły podstawowych
miętnił rok jubileuszowy 2000, 750-lecie chrztu Mendoga
wiadomości o okolicznościach powstania zachowanego odpisu:
(1251) i takąż rocznicę jego koronacji (1253). Opracowany staAutor nie stawia nawet pytania o jego datację i wierność orygirannie (reprodukcjom zabytków towarzyszą gruntowne studia
nałowi. Równie poważnym niedociągnięciem jest brak inforspecjalistyczne) przez Grażynę Marię Martinaitiené i Eglé Pinmacji na temat dotychczasowych edycji danego zabytku. Teksty
kuté, poprzedzony wstępem R. Budrysa — dyrektora Muźródłowe
podane w pełnym brzmieniu, w formie możliwie blizeum, zgromadził obiekty (przede wszystkim ornaty, kapy, miskiej oryginału (s. 13 n.). Edycja samych statutów pozbawiona
try, stuły) pochodzące z historycznej Litwy.
jest przypisów. Jedynie w wypadku zabytków zachowanych
Teksty zostały opatrzone starannymi przypisami, bibliografią, indeksami i objaśnieniami. Litewska sztuka sakralna, w więcej niż jednym odpisie autor zamieścił odnośniki tekstowe. Za każdym razem podawana jest tu pełna sygnatura postarannie wydana, opatrzona licznymi ilustracjami, dowodzi
szczególnych wersji: rozwiązaniem rozsądniejszym byłoby zaaktywności badawczej i popularyzatorskiej szczupłego przecież
stąpienie jej odpowiednim skrótem, co jest zresztą ogólnie
grona pracowników merytorycznych skupionych w Muzeum
przyjętą
regułą przy edycji źródeł średniowiecznych.
Sztuki Litewskiej. Dzieło to winno dotrzeć do historyków również poza granicami Litwy, zwłaszcza zajmujących się sztuką
Prezentację tekstów źródłowych poprzedza krótki rys
sakralną w dawnej Rzeczypospolitej.
dziejów szpitali gdańskich. Jest to rzetelne i użyteczne zestawienie dotychczasowych badań, rozproszonych w literaturze
przedmiotu. Natomiast w końcowej części książki autor podjął
M. K.
próbę podsumowania. Nie jest dla czytelnika jasne, dlaczego
przyjęto zupełnie odmienny sposób omówienia zabytków nowożytnych i statutów XIX-wiecznych. Podsumowanie otwiera
Adam S z a r s z e w s k i , Ordynacje i statuty szpitali wywód uzasadniający wybór terminu „ordynacja" dla określegdańskich XV-XIX w., Hospitalia Gedanensia Fontes, nia nowożytnych statutów szpitalnych. Niemiecki termin OrVol. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, dnung rzeczywiście może być tłumaczony jako „ordynacja", ale
tylko w kontekście zbioru praw dotyczących określonej dziess. 214.
dziny (co nota bene potwierdza też podany przez autora przykład, s. 148). Natomiast zebrane w jednym akcie zasady funAdam Szarszewski jest lekarzem, pracuje jako pediatra
kcjonowania konkretnej instytucji noszą we współczesnym jęw gdańskiej Akademii Medycznej. Jego wieloletnie badania
zyku polskim nazwę statutu. Tak też określane są zazwyczaj
nad dziejami szpitali zaowocowały już wydaniem monografii
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analogiczne zabytki w polskiej literaturze przedmiotu. Pojeciem ordynacji posługuje się natomiast lokalna, gdańska historiografia. Warto w tym miejscu zadać pytanie o sensowność
wprowadzania do języka naukowego nowych słów lub zmiany
znaczenia już funkcjonujących w sytuacji, gdy istnieją już ich
precyzyjne odpowiedniki. Rozwiązanie takie nie służy sprawnej komunikacji z odbiorcą. Po rozważaniach terminologicznych czytelnik znajduje listę wszystkich statutów szpitali gdańskich, o jakich zachowały się wzmianki źródłowe (s. 150-153).
Informacja o tekstach zaginionych jest cennym uzupełnieniem
wydanego zbioru. Natomiast powtarzanie całej listy z pełnym
opisem archiwalnym wydaje się w tym miejscu zbędne. Tym
bardziej, że zestawienie to w tej samej formie (wraz z zabytkami zaginionymi i pominiętym w tym tomie zespołem statutów
lazaretu) zamieszczono jeszcze trzykrotnie, w streszczeniu polskim (s. 190-194), angielskim (s. 198-201) oraz w „Wykazie
stosowanych skrótów źródeł" (s. 206-209, tu już bez tekstów
zaginionych). Nawiasem mówiąc, w obydwu streszczeniach statut szpitala św. Barbary z 1881 r. został wymieniony dwukrotnie, św. Elżbiety i Ducha Św. z 1871 r. pominięty, a Wszystkich
Aniołów Bożych podany z błędną datą (1683 zamiast 1863).
Dobrze, że w pracy znalazło się omówienie stanu badań
(s. 155 n.). Jest ono jednak zdecydowanie zbyt skrótowe. Wylicza jedynie publikacje dotyczące bezpośrednio samych statutów, pomijając stan opracowania samych instytucji szpitalnych,
obroczynności i opieki medycznej. Najcenniejszą częścią książki, obok edycji statutów, jest próba ich zbiorczej charakterystyki (s. 156-175). Autor omawia osobno przepisy dotyczące zarządu szpitali, jego personelu oraz podopiecznych, odwołując się do materiału porównawczego z innych ziem polskich.

kiedy to dążenie do monumentalizacji obrazu i spotęgowania
zakresu jego oddziaływania wyrażało się najpełniej w malarstwie ściennym. K. Dussela zainteresowało malarstwo historyczne typu monumentalnego, najlepiej predestynowane do
pobudzania wyobraźni historycznej szerokich kręgów społeczeństwa, konkretnie: wielkie obrazy przeznaczone (przynajmniej pierwotnie) nie tyle do muzeów czy rezydencji, co do indywidualnej prezentacji. Chodzi zarówno o organizacyjno-finansową stronę tej skierowanej na szeroką publiczność działalności artystycznej, jak również o jej wymierne efekty w postaci
liczby oglądających oraz dochód ze sprzedaży biletów wstępu i innych, ubocznych form promocji (katalogi, reprodukcje).
Natomiast poza zakresem studium pozostały kwestie artystyczno-estetyczne, chyba że te (zwłaszcza w postaci pochlebnych
czy krytycznych recenzji) miały określony wpływ na powodzenie przedsięwzięcia. Za początek „nowej fali" malarstwa historycznego, oznaczającego odwrót od tradycyjnych, akademickich, oderwanych od życia (na ogół dotyczących odległej przeszłości) tematów i konwencji artystycznych autor przyjmuje
rok 1770, kiedy to amerykański malarz Benjamin West wystąpił
z obrazem „Śmierć generała Wolfe", który w roku następnym
z niebywałym powodzeniem wystawiony został w Londynie,
oraz 1781, rok powstania dużego płótna Johna Singletona Copleya „Śmierć hr. Chatham [Williama Pitta]", po raz pierwszy
w dziejach wystawionego nie w salach muzealnych, lecz w ramach „wystawy prywatnej", zorganizowanej przez samego przedsiębiorczego artystę. Szczytowym dla tego rodzaju wyraźnie na
szeroką publiczność zorientowanego malarstwa był wiek XIX,
a jeżeli chodzi o Niemcy (którym Dussel poświęca szczególną
uwagę), doniosłe znaczenie, obok impulsów zewnętrznych (jaNastępny rozdział (Relikty dawnych ordynacji w XIX-wiecznych
kimi było ogromne powodzenie objeżdżających Niemcy wystaw
statutach szpitali gdańskich, s. 175-190) ukazuje przemianę sta- obrazów dwóch belgijskich malarzy, Louisa Gallaita i Edouarnowiska prawnego szpitali między epoką nowożytną a XIX w.
da de Bièfve w pierwszej połowie lat czterdziestych), miały zaPracę zamyka skromnie zestawiona bibliografia.
sadnicze przemiany społeczno-polityczne połowy XIX w.
i zwycięstwo w wojnie z Francją 1870/1871 r. Okazało się, że
Omawiana książka nie jest dziełem historyka. Wskazane
również epizody z zamierzchłej (a nawet zgoła legendarnej)
wyżej braki warsztatowe w znacznej mierze utrudniają korzyprzeszłości, umiejętnie wyeksponowane, a także — co bodaj
stanie z niej w pracy naukowej. Z drugiej strony publikacja ta
najistotniejsze — współgrające z oczekiwaniami czy stereotywprowadza w obieg naukowy ciekawy zespół źródeł, będąc zapami społecznymi, mogą liczyć na sukcesy finansowe, jak np.
razem udaną próbą popularyzacji ważnego rozdziału dziejów
w przypadku obrazu „Thusnelda w procesji tryumfalnej Gerszpitalnictwa i miasta Gdańska.
manika" Karla von Piloty'ego (ok. 1873), czy „Wjazdu Karola V do Antwerpii" Hansa Makarta (1878). Dalszym krokiem
M. S.
w kierunku monumentalizacji i komercjalizacji malarstwa historycznego okazały się panoramy (zob. podstawową monografię: S. Oettermann, Das Panorama. Die Geschichte eines Mas-

senmediums, Frankfurt a. M. 1980 oraz pracę zbiorową Sehn-

Konrad D u s s e l , Auf dem Weg zum Massen-Me- sucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhundium. Historienmalerei des 19. Jahrhunderts als Publiderts, Basel-Frankfurt a. M. 1993). Także idea panoram pojakumsspektakel, „Archiv für Kulturgeschichte", 86, wiła się poza Niemcami, jak przypomina Dussen — w Irlandii
2004, z. 2, s. 413-440.
pod koniec XVIII w. (Robert Barker) i rozprzestrzeniła się,
czego dowodem są specjalnie w tym celu wznoszone budowle,
Znaczenie malarstwa historycznego dla poznania wprawm.in. w Londynie i Paryżu. Przechodziła także ewolucję i wydzie jedynie wyjątkowo przedstawianego obiektu, lecz z całą
stępowała w różnych odmianach, m.in. jako panorama miasta
pewnością nowożytnych wyobrażeń o wydarzeniach historyczczy bitwy morskiej (w Paryżu w 1831 r. efekt został jeszcze
nych i ich przemian, nie ulega wątpliwości, nie mówiąc już
wzmocniony poprzez zastosowanie przez Jeana Charlesa Lan0 badaniach nad gustami i modami artystycznymi, tak artyglois szczątków autentycznego wraku morskiego w charaktestów, jak odbiorców. Jest ono niemniejsze, a w każdym razie
rze platformy dla widzów). Autor wykazuje znaczenie, jakie
porównywalne, do beletrystyki historycznej. Nazwiska Matejko
w dziejach panoramy malarskiej miała wspomniana wojna
1 Grottger na polskim gruncie niech będą tego przykładem.
francusko-pruska 1870/1871 r., która wywołała nawet swego
Warto przy tej okazji odnotować monografię Tadeusza J. Żurodzaju współzawodnictwo artystyczne między Francuzami
chowskiego, Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie lat
a Niemcami. Siła obliczonego na masowego widza malarstwa
1800-1848 (Poznań 1991), dotyczącą wcześniejszej niż omawia- historycznego polegała na niewysokich wymaganiach wobec
na praca fazy dziejów niemieckiego malarstwa historycznego,

