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wisk dla zwiększenia własnych korzyści majątkowych  (s. 132-155). Jedynym wyjątkiem  od tej reguły był pracowity i bogo-
bojny Oracz, który daje się poznać jako uczciwy, dobrotliwy i miłosierny. 

Z poglądów  Chaucera na temat biedy i bogactwa można wnioskować, że poeta nie potępiał gromadzenia dóbr ma-
terialnych, a wręcz przeciwnie — szczęście człowieka utożsamiał z posiadaniem majątku  (s. 157). Dla Chaucera ważne 
jednak było, jakimi środkami osiągało  się powyższy cel: wszelkie nieuczciwe praktyki — co wykazała Autorka — spotykały 
się z jego potępieniem. 

Ostatni rozdział pracy to próba odpowiedzi na pytanie o wizerunek kobiety i określenie jej roli w społeczeństwie 
w ujęciu Chaucera. Autorka dostrzegła, że poeta widział i opisywał kobietę głównie poprzez pryzmat jej stosunku do 
małżeństwa. Dlatego też wiele miejsca w Opowieściach kanterberyjskich  poświęcił charakterystyce cech, jakie posiadała 
idealna kandydatka na żonę (s. 162-166). Chaucer dał też wykład idealnego małżeństwa, opartego na wzajemnym szacun-
ku i miłości małżonków (Opowieść  Ziemianina),  a także przedstawił ideał miłości dworskiej — gdzie kobieta była bierną 
obserwatorką  męskich starań o jej względy (Opowieść  Rycerza). W opracowaniu G. Walugi przypatrujemy się też uważnie 
Alicji z opowieści Dama z Bath, której bezpośredni wpływ na własne losy odbiega od ówczesnych — według Autorki — 
działań płci pięknej, wynikających  z roli kobiety w zdominowanym przez mężczyzn społeczeństwie. Autorka twierdzi, że 
kobieta przedsiębiorcza, a taką  jawiła się Alicja, była postacią  nietypową  dla czasów Chaucera, a, jej niezależność zarówno 
materialna „jak i psychiczna wydaje się doprawdy zadziwiająca"  (s. 179). Wskazywałoby to również na nietypowy dla 
człowieka średniowiecza liberalizm poety w poglądach  na relacje płci. Niedosyt czytelnika budzi brak pytania o źródła 
takiego, feministycznego  wręcz przedstawienia postaci Alicji przez Chaucera. Szkoda też, że Autorka nie podjęła próby 
weryfikacji  poglądów  poety na rolę kobiety w społeczeństwie w konfrontacji  z bogatym przecież materiałem na ten temat6. 

Książka  Grażyny Walugi jest pozycją  ważną  i przydatną  nie tylko dla miłośników twórczości Geoffreya  Chaucera, lecz 
tych wszystkich, których interesują  przemiany postaw ludzi epoki średniowiecza. Autorka z sukcesem ukazała czytelnikowi 
stosunek angielskiego poety do współczesnych mu problemów społecznych. Dokonała tego w sposób kompetentny i popar-
ty staranną  analizą  materiału. W pracy wyraźnie rysuje się portret Chaucera jako wnikliwego obserwatora przeobrażeń, 
które dokonywały się we współczesnym mu społeczeństwie. Rozkład tradycyjnego społeczeństwa feudalnego  skłonił autora 
Canterbury  Tales  do określenia swojego stosunku do otaczającego  go świata i przedstawienia własnych interpretacji zacho-
dzących  przemian. 
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dium  ikonograficzne,  Wyd. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, ss. 176, il. 

Książka  Alicji Karłowskiej-Kamzowej traktuje o dziele średniowiecznego dominikanina Jakuba de Cessolis zatytuło-
wanym De moribus hominum et de  offtciis  nobilium super ludo  scaccorum (Traktat  o obyczajach i powinnościach szlachty  na 
podstawie  gry w szachy). Ten niezwykle popularny w średniowieczu i czasach późniejszych utwór, o czym świadczą  jego 
liczne kopie i przekłady na języki narodowe, należał do grupy prac dydaktycznych1. Pomyślany jako pomoc dla braci 
kaznodziejów w ich duszpasterskiej pracy, stanowi zbiór przykładów i sentencji moralnych dotyczących  poszczególnych 
warstw średniowiecznego społeczeństwa. Autorka zaznaczyła we wstępie swej książki,  że Jakub de Cessolis sięgnął  do gry 
w szachy, gdyż była wówczas bardzo popularna, i wykorzystał ją  jako kanwę, na której zbudował swój moralizatorski 
wywód: „I chociaż szachy [...] wyobrażają  miasto, to jednak przedstawiają  wszelką  władzę i jakby cały świat" (s. 10) — pisał 
cytowany przez Karłowską-Kamzową  Cessolis, a w innym miejscu swego dzieła podkreślał, że gra w szachy jest świadec-
twem „rządów,  obyczajów i walki rodzaju ludzkiego"2. 

A. Karłowska-Kamzowa postanowiła przyjrzeć się traktatowi i jego ilustracjom z bliska. W tym celu zapytała o recep-
cję szachów w Europie i przedstawiła historyczny rys funkcjonowania  tej gry: od czasów jej pojawienia się na kontynencie 
do momentu, gdy stała się tak popularna, że zainspirowała licznych pisarzy-moralizatorów. Autorka wskazała przy tym na 
prawdopodobne początki  szachów w Europie już w VIII lub IX wieku (s. 5). Ustalenia brytyjskiego badacza Richarda 
Eales'a modyfikują  jednak tę tezę, bowiem dowodnie przesuwają  moment recepcji tej gry na starym kontynencie na 
X stulecie3. 

6 O pozycji kobiety w społeczeństwie angielskim pisali ostatnio m.in.: P. Coss, The  lady  in medieval  England  1000-1500, Stroud 1998; H. Jewell, Women 
in medieval  England,  Manchester 1996, tam też bibliografia. 
1 Traktat oparty został na dziele Aegidiusa Romanusa De regimine Principum, a więc tych z gatunku Speculum  principis, zob. N. F. Blake we wstępie 
do: Jacobus de Cessolis, The  game of  chess, transl. by W. Caxton, rep. London 1976, s. 3. 
2 Polskie tłumaczenie fragmentów  dzieła Cessolisa w przekładzie T. Jurka i E. Skibińskiego zawarte w recenzowanej książce,  s. 143. 
3 R. Eales, Chess: the history of  a game, New York and Oxford  1985, s. 39-48; tegoż: The  game of  chess: an aspect of  medieval  knightly  culture,  [w:] Papers 
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Autorka recenzowanego opracowania przedstawiła metodę, jaką  przyjął  Jakub de Cessolis w swym traktacie i wykaza-
ła, że nie należała ona do wyjątkowych  (s. 9-10). Pierwsze znane próby wykorzystania szachów do wywodów o charakterze 
moralnym odnajdujemy w anonimowym kazaniu zwanym „Moralitetem Innocentego", gdyż w niektórych rękopisach przy-
pisywano jego autorstwo właśnie papieżowi Innocentemu III. Uzupełniając  informacje  podane przez A. Karłowską-Kam-
zową  można dodać, że najstarsza wersja tego utworu weszła w skład kompilacji nazwanej Communiloquium  lub Summa 
collationum,  którą  sporządził  cytowany przez autorkę franciszkanin  Jan z Walii pod koniec XIII w. (s. 7). Odnajdujemy 
tam pogląd,  że cały świat przypomina szachownicę, gdzie jedno pole jest czarne, drugie zaś białe, zgodnie z dualizmem 
życia i śmierci (Mundus  iste totus quoddam  schacharium est, cuius unus punctus albus est et alter  niger propter  duplicem 
statum vite et mortis, gratie  et culpe4. Jan z Walii napisał też i umieścił w powyższym zbiorze dzieło Breviloquium de  virtuti-
bus antiquorum principum et philosophorum, alias de  ludo  scacorum. W treść Breviloquium  wszedł też utwór Moralitas  de 
scaccario autorstwa być może Lotariusza Conti5. 

Warto w tym miejscu dodać, że popularnością  szachów wśród rycerstwa i duchowieństwa kierował się zapewne Ri-
chard z Ely, gdy pisał w roku 1179 utwór Dialogus de  Scaccario.  Ten skarbnik króla Henryka II i biskup Londynu (od 
1189 r.) wyłożył w swym dziele w sposób przejrzysty i wyczerpujący  metodę dokonywania obrachunków skarbu królewskie-
go. Porównał przy tym stół służący  do tego typu rachunków z szachownicą  (angielskie słówko exchequer to po łacinie 
scaccarium) — gdyż, jak sam zaznaczył Nulla  mihi verior adpresens  ocurit quam quia scaccarii lusilis  similem habet formam 
— zaś urzędników królewskich — do figur  szachowych6. 

Wszystkie te prace wykorzystały grę w szachy do moralizatorskich wywodów na temat feudalnego  społeczeństwa. 
Utwór Jakuba de Cessolis był tu jednak wyjątkowy,  gdyż stał się najbardziej popularnym traktatem średniowiecznym, który 
posłużył się symboliką  figur  szachowych do opisu społeczeństwa. Dzieło zostało wkrótce przetłumaczone na wiele języków 
europejskich, a liczba jego rękopisów średniowiecznych sięga około dwustu7. Należy zgodzić się z opinią  Alicji Karłow-
skiej-Kamzowej, że o jego popularności przesądziła  zapewne wybrana przez autora metoda wykorzystania coraz bardziej 
już wówczas znanej gry w szachy w propagowaniu postaw moralnych. Według Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu 
w zapamiętywaniu różnorakich treści pomocne były symbole, czyli wyobrażenia rzeczy. Czerpiąc  z nauk tych filozofów, 
Jakub de Cessolis posłużył się więc wyobrażeniami figur  szachowych, aby napisać swój moralitet o, jak sam zaznaczył, 
obyczajach ludzi i powinnościach szlachty (De  moribus hominum et de  officiis  nobilium). Przesłanie ukryte w tym dziele 
sprowadza się do konkluzji, iż społeczeństwo feudalne  było ściśle zhierarchizowane i połączone  wzajemnymi więzami: król 
(jak w szachach) był zależny od innych przedstawicieli drabiny społecznej, tak samo jak oni zależeli od króla. Dodajmy, że 
pomocny w zastosowanej przez Cessolisa mnemotechnice stał się prawdopodobnie XIII-wieczny traktat o regułach gry 
w szachy Liber delAcedrex,  którego autorstwo przypisuje się królowi Kastylii Alfonsowi  X Mądremu8. 

Alicja Karłowska-Kamzowa zwróciła uwagę na wielką  popularność dzieła Cessolisa w badaniach historyczno-literac-
kich. Według autorki, sprowadzały się one też i do takiego wniosku, że malarska dekoracja traktatu miała znaczenie 
podrzędne, zaś dla zapamiętania wywodów dominikanina wystarczyło znać grę w szachy (s. 13). A. Karłowska-Kamzowa 
przeciwstawiła się takiemu traktowaniu dzieła Cessolisa. Z jej ustaleń opartych na studiach nad pochodzącymi  z wieków 
XIV-XVI egzemplarzami traktatu wynika, że dużą  rolę w wyobrażeniu ówczesnego społeczeństwa odgrywały również 
towarzyszące  tekstowi kompozycje tworzone przez iluminatorów. Autorka analizowała wzajemną  zależność pomiędzy tek-
stem traktatu a jego ilustracjami, próbując  określić rolę tych drugich jako elementów, które samodzielnie wprowadzały do 
świadomości czytelnika nowe wartości symboliczne, lub też same stawały się „odbiciem ówczesnej codzienności" (s. 14). 

Pierwszym obiektem zainteresowania A. Karłowskiej-Kamzowej został najstarszy iluminowany egzemplarz Księgi  figur 
szachowych, który powstał w Bolonii na początku  XIV wieku (rozdz. II). Autorka porównała postaci opisane przez Cesso-
lisa z malarskimi wizerunkami bohaterów tego rękopisu i zauważyła rozbieżności. Iluminator bowiem wyróżnił osoby o po-
zytywnych cechach charakterologicznych, posługując  się odpowiednim doborem barw. Kowal, na przykład, „w wielkim 
czerwonym kapeluszu zmierza do kowadła". To wyobrażenie nie znajduje odbicia w tekście. Wagant ma u Cessolisa „na-
stroszone włosy"; na ilustracji zaś przeciwnie: „jest uczesany, z przepaską  na włosach" (s. 18-19). 

Kolejny egzemplarz dzieła Cessolisa, który znalazł się na warsztacie A. Karłowskiej-Kamzowej, przeznaczony był 
dla odbiorców ze szczytów elit włoskiego społeczeństwa. Dzieło znalazło się w pochodzącym  z lat 20-tych, lub 30-tych 

for  First  and  Second  Strawberry  Hill  Conferences.  The  ideals  and  practice of  medieval  knighthood,  ed. C. Harper and R. Harvey, Woodbridge 1986, 
s. 14-15. Zob. też H. M. Gamer, The  earliest  evidence  of  chess in western literature:  'The  Einsiedeln  Verses',  „Speculum", 1954, s. 735-750; H. Murray, 
A short history of  chess, Oxford  1963, s. 28-30; por. C. O'Brien, Checkmate  for  chess historians, „Science", vol. 265,1994, s. 1168-1169. 
4 Łaciński tekst tego dzieła zamieścił na podstawie manuskryptu z 1409 r. L. Thorndike, 'All the world's  a chess-board',  „Speculum", 1931, s. 463-465. 
R. Eales twierdzi, że być może sam Jan z Walii był autorem Moralitetu  Innocentego,  zob. The  game of  chess, s. 64-65, tam też fragmenty  tekstu. 
5 B. Hojdis, O współistnieniu  słów i obrazów w kulturze  polskiego  średniowiecza,  Gniezno-Poznań 2000, s. 87 (przyp. 77). 
6 Est et alia set ocultior:  sicut enim in scaccario lusili  quidam  ordines  suntpugnatorum  et certis legibus vel limitibusprocedunt  uel subsistunt, presidenti-
bus aliis et aliis precedentibus,  sic in hoc quidam  president  quidam  assident  ex officio,  et non est cuiquam liberum leges constitutas  excedere,  quod  erit ex conse 
quentibus manifestum.  Item,  sicut in lusili  pugna committitur  inter reges, sic in hoc inter duosprincipaliter  conflictus  est etpugna committitur,  thesaurarium 
scilicet  et vicecomitem qui assidet  ad  compotum residentibus  aliis tanquam iudicibus  ut videant  et iudicent,  zob. Richard, son of  Nigel, Dialogus de 
Scaccario,  ed. By Ch. Johnson, London 1950, s. 6-8. Przy użyciu tego typu stołów (with  a chequerboardpattern)  obliczano również rachunki w lokalnych 
zamkach we władaniu możnowładców w średniowiecznej Anglii, zob. N. J. G. Pounds, The  medieval  castle in England  and  Wales.  A social and  political 
history, Cambridge 1990, s. 133. 
7 B. Hojdis, O współistnieniu,  s. 77 i n. 
8 Libros de  acedrex,  dados  e tablas.  Das schachzabelbuch Konig  Alfons  des  Weisen,  Zurich 1941; B. Hojdis, O współistnieniu,  s. 77-83. 
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XIV wieku kodeksie i zawierało ekslibris rodu Medyceuszy. W tym przypadku autorka opracowania zauważyła, że ilumina-
tor wyraźnie kierował się społeczną  pozycją  odbiorców kodeksu: postaci w jego kompozycjach były zhieratyzowane i wyide-
alizowane. Badaczka wskazała na związek  tych ilustracji z malarstwem tablicowym i ściennym według motywów Giotta 
i Pacina de Buonaquida. Dla Karłowskiej-Kamzowej stało się jasne, że egzemplarz ten ilustrowano tak, aby skupiał na 
sobie uwagę szczególnych czytelników, do jakich należeli ludzie wyższego stanu (s. 20-24). 

Zupełnie inne było przeznaczenie manuskryptu florenckiego  wykonanego w latach 40-tych XIV wieku. A. Karłow-
ska-Kamzowa wyodrębniła w jego iluminacjach cechy wskazujące  na to, że odbiorcy należeli do mieszczaństwa. Stąd 
uwypuklono rolę kupca, który zasiadał na ławie, jak król i królowa" (s. 24-25). Inny, pochodzący  z II połowę XIV stulecia 
egzemplarz Księgi  figur  szachowych posiadał iluminacje, w których dało się zauważyć związek  z ilustracjami najstarszego 
egzemplarza z Bolonii (s. 25-27). Wyobrażenia woluminu z biblioteki San Marco we Florencji, który autorka datowała na 
połowę XIV wieku, ograniczyły się z kolei do przedstawienia trzynastu przedstawicieli stanów, których wizerunki umie-
szczono na początku  poszczególnych rozdziałów (s. 27-28). 

Alicja Karłowska-Kamzowa ustaliła dowodnie, że w XIV stuleciu powstał we Florencji i Bolonii podstawowy cykl 
ilustracji do Księgi  figur  szachowych. Autorka podkreśliła, że posiada on cechy zgodne z ogólną  tendencją,  jaka panowała 
w rozwoju sztuk plastycznych w XIV-wiecznych Włoszech. Autorka zauważyła, że ilustracje odnoszące  się do zasad współ-
życia społecznego, w powiązaniu  z tekstem książki  Jakuba de Cessolis szybko znalazły szerokie rzesze świeckich czytelni-
ków. Do tej grupy należeli władcy. 

Badaczka przyjrzała się rękopisom De moribus hominum... w XIV-wiecznym tłumaczeniu Jean'a de Vignay na francu-
ski. Towarzyszące  im malarskie wyobrażenia bohaterów traktatu różniły się w wielu przypadkach od swych włoskich pier-
wowzorów. W odniesieniu do króla, „odbiorcą  Księgi  figur  szachowych był nie władca Babilonu, lecz aktualny suweren 
francuski.  Nastąpiła  aktualizacja pierwszego z serii wyobrażeń" (s. 44). Władca otrzymał księgę z rąk  tłumacza, nie zaś 
— jak ukazywały włoskie woluminy — szachownicę z rąk  filozofa.  Cechą  charakterystyczną  było to, podobnie jak i w rę-
kopisach włoskich, że francuskie  egzemplarze dzieła Jakuba de Cessolis ilustrowano zgodnie ze statusem społecznym 
ich odbiorcy. Iluminator kodeksu z Besancon, jako przeznaczony do edukacji możnych, niemalże pomijał ludzi niższych 
warstw społecznych. W rękopisie paryskim dał się zauważyć wyrafinowany,  najwyższy poziom artystyczny miniatur, zapew-
ne w związku  ze statusem adresata tego egzemplarza — normańskiego księcia Jana Dobrego — czyli osoby stojącej  na 
szczycie feudalnej  drabiny społecznej (s. 47-48). I tutaj artysta wdzięcznie przedstawił otoczenie królewskie i sceny z życia 
rodzinnego na dworze władcy, pominąwszy  wyobrażenia ludzi niższego stanu. Godny podkreślenia jest fakt,  że francuskie 
rękopisy dzieła Jakuba de Cessolis, tworzone między innymi dla rodziny królewskiej, zostały wyodrębnione przez autorkę 
opracowania w osobną  grupę, choć na jej warsztacie znalazły się też i takie francuskie  egzemplarze, które w bezpośredni 
sposób nawiązywały  do wersji włoskiej (np. rękopis z Dijon w tłumaczeniu Jean'a Ferrona) (s. 64-66). 

Popularność Księgi  figur  szachowych obj awiła się w średniowiecznej Europie Środkowej i Północnej licznymi tłumacze-
niami tego dzieła. Prawie natychmiast po jego napisaniu, przetłumaczono je w Niemczech i państwie krzyżackim (I połowa 
XIV w.), nieco później zaś w Czechach i Szwecji (I poł. XV w.). Autorka recenzowanej pracy postawiła przed sobą  zadanie 
określenia odbiorców tych woluminów. A. Karłowska-Kamzowa podjęła się też ustalić związek  pomiędzy ilustracjami 
i poszczególnymi grupami ich adresatów. Studia porównawcze pozwoliły odpowiedzieć autorce na pytanie o wykorzystanie 
włoskich i francuskich  inwencji ikonograficznych  przez miniaturzystów z innych krajów Europy (rozdz. IV). Analiza nie-
mieckich i czeskich ilustracji rękopisu traktatu Cessolisa wykazała, że były one przeznaczone dla elit ówczesnego społe-
czeństwa i nosiły cechy charakterystyczne dla francuskich,  dworskich wersji utworu (manuskrypty przechowywane w biblio-
tekach w Madrycie, Sankt Petersburgu i Krakowie) (s. 71-78). Druga grupa egzemplarzy wywodziła się z koncepcji wło-
skich (XIV i XV-wieczne rękopisy z Berna, Lucerny, Bazylei, Pragi i Wolfenbüttel)  (s. 78-83). Do trzeciej grupy rękopi-
sów dzieła Cessolisa należały według A. Karłowskiej-Kamzowej te, dla których jest „wspólne pomijanie, lub znaczne 
redukowanie odniesień do codzienności" (np. XV-wieczny manuskrypt z Wrocławia) (s. 83-91). 

W dalszej części swego interesującego  wykładu, badaczka przedstawiła ewolucję wyobrażeń ikonografii  dzieła Jakuba 
de Cessolis, która dokonywała się na przestrzeni XV wieku (rozdz. V). Autorka wskazała na ciekawe i nie podnoszone 
dotychczas w literaturze przedmiotu zjawisko łączenia  wyobrażeń traktatu moralizatorskiego i ilustracji podręcznika do gry 
w szachy. Stąd  w XV-wiecznych manuskryptach Księgi  figur  szachowych pojawiły się ilustracje przedstawicieli stanów uzu-
pełnione obrazami pionków do gry w szachy (np. rękopis z Kolonii z r. 1430). „Wyobrażanie pionków do gry — podkreśla-
ła Karłowska-Kamzowa — było ilustracją  zasady jego [Jakuba de Cessolis] kompozycji literackiej, a nie właściwych treści 
ideowych" (s. 96). 

A. Karłowska-Kamzowa prześledziła też „losy" dzieła Jakuba de Cessolis w epoce wczesnego druku. Najstarsza dru-
kowana edycja ukazała się w 1472 r. w Augsburgu, zaś latach 1472-1551 opublikowano 22 jego wydania, głównie w języ-
kach narodowych (s. 107). Autorkę interesowały zwłaszcza wydania ilustrowane, a w szczególności zaś stopień zależności 
drzeworytów od tradycji ikonograficznej,  którą  stworzyli ich iluminatorzy. Analiza drukowanych edycji utworu dominikani-
na z niektórymi podręcznikami do gry w szachy doprowadziła autorkę do wniosku, że w XVI stuleciu przestał on oddziały-
wać na czytelników jako utwór dydaktyczno-moralizatorski. W czasach rozkwitu europejskiego renesansu, dzieło Jakuba 
de Cessolis „stopniowo wtapiało się w coraz bardziej rozbudowaną  literaturę o grze w szachy". Równolegle, odmienną  rolę 
przyjęły wyobrażenia przedstawicieli stanów w ilustracjach Księgi  figur  szachowych, nie służyły już celom moralizatorskim, 
lecz odnosiły się do gry w szachy, czyli „przekształcały się w narzędzia gry towarzyskiej" (s. 107-121). 
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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. 


