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.
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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.

