


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

konów i kongregacji (s. 100-169), gdzie zamieszczono zarysy ich 
dziejów i obecności w Czechach. Największą  część dzieła zajmu-
je słownik klasztorów (s. 169-709). W 340 hasłach przedstawiono 
w układzie alfabetycznym  miejscowości, dzieje i rozwój architek-
toniczny wszystkich (także dawno zanikłych) klasztorów istnie-
jących  na ziemiach Czech właściwych do końca XVIII w., tzn. 
do supresji józefińskich  oraz wybór klasztorów powstałych w XIX 
i XX w. Hasła opracowywane były przez zespoły autorskie, skła-
dające  się z archeologa, historyka sztuki i historyka. Uwzględnio-
ne zostały w nich najnowsze rezultaty badań archeologów, histo-
ryków sztuki i historyków, w tym źródła niepublikowane. Dzieło 
kończy obszerna bibliografia,  mapa lokalizująca  zestawione kla-
sztory, spis nazw zakonów i kongregacji oraz indeks osów. Zawie-
ra ono także liczne ilustracje i plany założeń klasztornych. 

Poważnym utrudnieniem w korzystaniu z tego bardzo po-
żytecznego dzieła jest sposób opracowania klasztorów zlokali-
zowanych w Pradze, która stanowi największe skupisko życia 
zakonnego w Czechach. Część ta została ułożona topograficz-
nie, według dzielnic. W efekcie  w większości wypadków czytel-
nik zmuszony jest do żmudnego wertowania ponad 150 stron 
(s. 438-607), tyle bowiem zajmują  w tej pracy klasztory praskie, 
albo też sięgnąć  do części poświęconej poszczególnym zako-
nom, gdzie przy klasztorach praskich podana jest dzielnica. Szko-
da, że autorzy nie zamieścili mapki topograficznej  klasztorów pra-
skich uzupełnionej alfabetycznym  wykazem klasztorów i zakonów. 

Nie obeszło się także bez pominięć bibliograficznych,  cza-
sem bardzo istotnych, wynikających  zapewne z wymogów na-
rzuconych autorom przez wydawcę — Encyklopedie  skierowa-
na jest do masowego czytelnika. Na próżno w bibliografii  szu-
kać będziemy podstawowych dla dziejów wielu zakonów opra-
cowań publikowanych w „Archiv für  Kirchengeschichte Böh-
men Mähren-Schlesien", „Bohemia Sacra" itp., a także np. 
niezwykle ważnych opracowań Kateriny Charvatovej na temat 
cystersów i cysterek publikowanych w wydawnictwach francu-
skich. 

Szkoda, że Encyklopedie  obejmuje tylko klasztory z obsza-
ru Czech właściwych. Pominięcie Moraw nie pozwala na synte-
tyczne spojrzenie na rozwój życia zakonnego w Czechach, rozu-
mianych jako państwo. Poza tym z punktu widzenia historyka 
monastycyzmu w Polsce lub w Europie Środkowej rozwój życia 
zakonnego na Morawach jest bardziej reprezentatywny, nie dotknę-
ła go bowiem w takim stopniu jak na obszarze Czech właściwych 
rewolucja husycka i jej następstwa. Miejmy nadzieję, że w przy-
szłości podobnego opracowania doczekają  się także i Morawy. 

Nie uwzględnia także Encyklopedie  współczesnych, dzie-
więtnasto- i dwudziestowiecznych dziejów zakonnych. Pewną 
orientację w tym zakresie daje wydany w 1991 r. w wersji cze-
sko- i niemieckojęzycznej katalog zakonów i kongregacji cze-
skich autorstwa Ludka Jirasko (Cirkevni  rady  a kongregace 
v zemich ceskych,  Praha) oraz niedawno wydany katalog współ-
cześnie istniejących  w Czechach zakonów (Reholni  zivot v ces-
kych zemich. Reholni rady  a kongregace,  sekularni  instituty  a spo-
lecnosti  apostolkého  zivota v Ceske  republice,  Praha 1997), za-
wierający  też podstawowe informacje  historyczne. 

Biorąc  do ręki opasły i wzorowo wydany tom Encyklopedie 
dobrze rozumiemy przyczynę wspomnianych pominięć. Bez nich 
czas przygotowania dzieła i jego objętość rozrosłaby się niepo-
miernie. Uwagi powyższe w niczym też nie umniejszają  wartości 
pracy. Jest to pierwsza w Europie, tak obszerna i profesjonalna  pró-
ba encyklopedycznego zestawienia wszystkich klasztorów istnieją-
cych na danym terytorium do czasów kasat oświeceniowych. Już 
ten fakt  mówi sam za siebie. Encyklopedie  stanowi, i długo jeszcze 

będzie stanowić, niezastąpioną  pomoc dla wszystkich zajmują-
cych się dziejami Kościoła i życia zakonnego nie tylko w Czechach. 
Niecierpliwie oczekiwać będziemy jej zapowiadanej, drugiej edy-
cji, która ukazać ma się w wersji „luksusowej", wzbogaconej o ilu-
stracje, mapy i plany. 

Opracowanie podobnych katalogów dla innych regionów 
i krajów jest jednym z ważnych zadań na przyszłość. Nie będzie 
to jednak łatwe. W Czechach właściwych ruch husycki ograni-
czył rozwój życia zakonnego, „dzięki" czemu stał się on moż-
liwy do słownikowego opracowania. W Polsce w samym tylko 
średniowieczu liczba klasztorów była wyższa od uwzględnionej 
w Encyklopedie.  Najpewniej sięgała 500. W czasach nowożytnych 
doszło do tego ponad drugie tyle klasztorów, nie licząc  mniej-
szych dependencji. W sumie, zapewne, cyfra  ok. 1500 klasztorów 
(łącznie  z krótkotrwałymi) istniejących  na ziemiach Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów do kasat oświeceniowych nie będzie zawy-
żona. Jest to prawie pięć razy więcej niż w Czechach właściwych 
— ukazuje też skalę trudności przyszłego przedsięwzięcia. 

M.  D. 

Józef  Marecki, Zakony  męskie w Polsce.  Instytuty 
Życia  konsekrowanego,  instytuty  i zgromadzenia  zakon-
ne, instytuty  .świeckie,  wspólnoty  Życia  apostolskiego, 
Universitas, Kraków 1997, ss. 87; tenże, Zakony  Żen-
skie w Polsce  (...),  Universitas, Kraków 1997, ss. 130; 
Bogumił Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce.  In-
formator  o Życiu  konsekrowanym,  KAI, Warszawa 1998, 
ss. 432. 

Każdy, kto zajmuje się dziejami życia zakonnego wie, jak 
pożyteczne są  podręczne słowniki zakonów i zgromadzeń za-
konnych oraz terminologii ich dotyczącej.  Aż do 1994 r. nie 
dysponowaliśmy praktycznie żadnym tego typu opracowaniem. 
Do dyspozycji stał jedynie przygotowany w innym celu Poradnik 
kanonicznego  prawa zakonnego  autorstwa Joachima Romana Ba-
ra (Warszawa, ATK, 1986) oraz Encyklopedia  katolicka,  której 
edycja, zahamowana w latach osiemdziesiątych,  wreszcie zaczę-
ła nabierać żywszego tempa (t. 1-7 [Jędrzejów], Lublin, KUL, 
1973-1997). 

Właśnie na marginesie prac prowadzonych nad tą  encyklo-
pedią  powstała Podręczna  encyklopedia  instytutów  życia konsek-
rowanego autorstwa Mirosława Daniluka i Karola Klauza (Lu-
blin, KUL, 1994), której zawartość definiuje  podtytuł: Pojęcia. 
Terminy.  Instytucje.  Dokumenty.  Czasopisma. Sigla.  Jako pierwsze 
w literaturze polskiej tak szerokie zestawienie terminologii i pojęć 
z zakresu życia zakonnego jest to praca niezwykle pożyteczna. 

W tym samym roku ukazały się dwie kolejne prace kato-
logowe. Józef  Kozak opublikował zestawienie współczenych za-
konów i zgromadzeń zakonnych działających  w Polsce (Zakony 
w Polsce. Katalog  w: Duchowość zakonna.  Szkice,  pod red. Jerze-
go Ktoczowskiego, Kraków 1994, s. 232-289), podając  informac-
je o dacie założenia i zatwierdzenia, nazwiska założyciela i (lub) 
osób zasłużonych oraz adres domu generalnego. Natomiast Wac-
ław Kolak i Józef  Marecki opublikowali Leksykon  godeł  zakon-
nych (Łódź, ADI), oparty na kwestionariuszu rozesłanym w la-
tach 1992-1993 do wszystkich zakonów polskich. Po krótkiej pre-
zentacji heraldyki zakonnej oraz zestawieniu wspólnot zakon-
nych nie posiadających  godeł, autorzy zestawiają  197 opisów 
wspólnot zakonnych (w tym 74 męskich), działających  w ciągu 
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dziejów na ziemiach Rzeczypospolitej w jej granicach historycz-
nych. Opisy zawierają:  oficjalne  nazwy polskie i łacińskie oraz 
nazwy popularne, krótką  notę historyczną  oraz opis godła. Ca-
łość uzupełniają  reprodukcje czarno-białe godeł zakonnych, 
wybór literatury przedmiotu, wykazy dewiz i skrótów nazw łaciń-
skich oraz indeksy symboli literowych i nazw wspólnot. 

Prezentowany dwutomowy katalog J. Mareckiego jest ko-
lejnym pokłosiem wyżej wspomnianej ankiety z 1992/1993 r. Ze-
stawiono w nim 92 zakony i kongregacje męskie i 187 zakonów 
i kongregacji żeńskich działających  na ziemiach Rzeczypospolitej 
w ciągu  jej dziejów. Pominięto wspólnoty zakonne, których człon-
kowie tylko krótko przebywali na tym obszarze oraz te, które 
w momencie powstawania katalogu znajdowały się w stanie orga-
nizacji. Hasła katalogowe ułożone są  w porządku  alfabetycznym 
polskich popularnych nazw zakonów i kongregacji. Znajdziemy 
w nich, oprócz nazw (popularnej, oficjalnych  polskiej i łacińskiej), 
krótki zarys dziejów oraz podstawową  charakterystykę specyfiki 
zgromadzenia. 

Katalog B. Łozińskiego stanowi opracowanie odpowiedzi 
nadesłanych na inną  ankietę przygotowaną  przez Katolicką  Agen-
cję Informacyjną  i rozesłaną  do wszystkich zakonów i zgroma-
dzeń zakonnych działających  obecnie na ziemiach polskich. Jest 
on podzielony na trzy części. W pierwszej zestawiono 59 zakonów, 
zgromadzeń męskich, w drugiej — 129 zakonów i zgromadzeń 
żeńskich oraz 24 instytuty świeckie, w trzeciej ponad tysiąc  adre-
sów „dzieł" prowadzonych przez zakonników i siostry: przytuł-
ków, szpitali, szkół itp. 

Każdy zakon, zgromadzenie lub instytut ma tu oddzielne 
hasło, w którym przedstawiono dwojakiego rodzaju informacje. 
Po pierwsze, ogólnie wiadomości o nim: są  tu przedstawione 
jego nazwa, charyzmat, hasło, opis stroju (ze zdjęciem), data 
założenia i założyciel, główni polscy przedstawiciele (np. świę-
ci), aktualny przełożony, struktury organizacyjne, domy prowa-
dzące  nowicjat, liczebność, udział w misjach, fukcje  pełnione 
w instytucjach kościelnych. Po drugie, krótkie zarysy duchowo-
ści, działalności i dziejów, biogram założyciela lub założycielki 
oraz zestawienie nowszych prac popularyzatorskich. 

Oba prezentowane katalogi wzajemnie się uzupełniają 
i stanowią  podstawową  pomoc dla badań nad monastycyzmem 
na ziemiach polskich. Pozwalają  bowiem szybko uzyskać pod-
stawowe informacje  dotyczące  zakonów i zgromadzeń zakon-
nych, działających  niegdyś (Marecki) oraz obecnie (Marecki 
i Łoziński) na ziemiach polskich. 

M.  D. 

Roman Wytycza k, Śląsk  w dawnej  kartografii.  Ob-
raz Śląska  na mapach XVI-XVIII  wieku w zbiorach 
Zakładu  Narodowego  im. Ossolińskich  we Wrocławiu, 
Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 1998, 
ss. 176, il. 63. 

Praca zawiera katalog drukowanych (o czym nie informuje 
podtytuł) map Śląska  i planów miast śląskich  z XVI-XVIII w., 
przechowywanych we wrocławskim Ossolineum, podzielony na 
trzy części: 1) mapy generalne, 2) księstwa śląskie  i hrabstwo 
kłodzkie, 3) plany miast. Cennym uzupełnieniem właściwego 
katalogu są  dwa poprzedzające  go szkice, zawierające  przegląd 
stanu badań nad kartografią  Śląska  i jej charakterystykę oraz 
zamieszczone na końcu wykresy filiacji  ważniejszych atlasowych 

map ogólnośląskich  i map hrabstwa kłodzkiego oraz zestawia-
nia map poszczególnych księstw śląskich  w najważniejszych at-
lasach europejskich. Zastosowany schemat opisu katalogowe-
go, choć odbiega od instrukcji Bogusława Krassowskiego 
z 1983 r., będącej  podstawą  do opracowań map dawnej Polski wy-
dawanych przez Bibliotekę Narodową,  należy uznać za prawidło-
wy, ponieważ uwzględnia najistotniejsze elementy treści map. Do-
łączenie  map z początku  XIX w., opartych jednak na starszych 
podkładach, jest niewątliwie  słuszne. Katalog planów miast zdaje 
się być niestety sztucznie dołączony  do przygotowanego wcześ-
niej opracowania, ponieważ informacji  na ich temat nie znajdzie-
my ani w charakterystyce śląskiej  kartografii,  ani w opisie stanu 
badań. 

Za najbardziej dyskusyjne należy uznać ograniczenie kata-
logu tylko do materiałów drukowanych. Wprawdzie argumenty 
Autora, że materiały rękopiśmienne zostały pominięte jako 
„wytwarzane najczęściej na potrzeby wojska, górnictwa i mają-
tków ziemskich" oraz mające  niewielki wpływ na rozwój karto-
grafii  ogólnej „ze względu na ich utajnienie oraz przeznaczenie 
dla wąskiego  tylko kręgu użytkowników" należy uznać za słusz-
ne, ale wyłącznie  z punktu widzenia kartografa,  a nie historyka. 
Drukowane mapy i plany zawarte w tej kolekcji są  już od wielu lat 
znane badaczom, występują  na ogół w wielu egzemplarzach, także 
w innych polskich kolekcjach. Większość z nich była też publiko-
wana w katalogach lub monograficznych  artykułach. Natomiast 
właśnie mapy rękopiśmienne stanowią  z natury rzeczy materiał 
unikatowy, mniej znany i na ogół nie wykorzystywany. Ich publi-
kacja miałaby dla historyka największą  wartość. 

Katalog jest bogato ilustrowany; zdjęcia są  doskonałej ja-
kości, co przy tego rodzaju publikacji jest sprawą  zasadniczą. 
Zilustrowano około połowę pozycji katalogowych (56 il. w czę-
ści katalogowej na 111 pozycji), niektóre ilustracje są  reproduk-
cjami całych map, inne zdjęciami ich fragmentów.  Za oboma 
wariantami przemawiają  inne względy: zdjęcia całych map po-
magają  w ich identyfikacji,  jednak przy niewielkim formacie  pu-
blikacji treść map, szczególnie tych dotyczących  całego Śląska, 
staje się mało czytelna. Brak ilustracji pozostałych pozycji jest 
rekompensowany w pewnej mierze przez ich wcześniejszą  pu-
blikację w katalogach innych zbiorów lub w opracowaniach mo-
nograficznych.  Omawiana praca jest istotnym krokiem na drodze 
do wypełnienia postulatu Juliana Janczaka, dążącego  do rejestra-
cji śląskich  kartografików  w zbiorach wrocławskich, który nawią-
zywał do wcześniejszego, wysuniętego już w 1974 r. przez Karola 
Buczka, projektu katalogowania map regionalnych przechowywa-
nych w zbiorach polskich i zagranicznych. 

A. Ż. 

Jolita L i s k e v ièiene, XVI-XVIII  amziaus knygą 
grafika:  Herbai  senuosiuose Lietuvos  spaudiniuose, 
Vilniaus Dailes Akademijos Leidykla, Vilnius 
MCMXCVIII, ss. 342, il., str. pol., ang.; Egle Pa-
tiejflniene,  Brevitas  ornata.  Mâzosios  literaturos 
formos  XVI-XVII  amziaus Lietuvos  Didziosios  Kuni-
gaikstystes  spaudiniuose,  Lietuvî  Literaturosir Tau-
tosakos Institutas, Vilnius MCMXCVIII, ss. 372, il., 
str. ang. 

Obie te okazałe, świetnie wydane i bogato ilustrowane prace 
dotyczą  druków Wielkiego Księstwa Litewskiego z XVI-XVIII w. 


