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Zapiski krytyczne i sprawozdania

w 87% koncentrują się w czterech kwartałach śródmiejskich (najwięcej w kwartałach Kupców i Kuśnierzy).
W części trzeciej (Rzemieślnicy i handlarze) została przeanalizowana struktura zawodowa pospólstwa, wśród którego dominowały rzemiosła włókienniczo-odzieżowe, oraz geografia występujących we Wrocławiu kategorii zawodowych. W podjętej
przez M. Golińskiego próbie ustalenia hierarchii zawodów (na
podstawie stopnia zamożności i znaczenia politycznego) na szczycie
ulokowali się kupcy, karczmarze, kramarze, rzeźnicy, piekarze,
szewcy, tkacze, słodownicy, złotnicy i kuśnierze.

cje dla wizytatorów, dokumenty wizytacyjne). Dla polskiego historyka ciekawy może być również artykuł M. Dragouna i P Mat'a,
o sądzie „komornym" Władysława Jagiellończyka z lat 1471-1488 (s. 255-292).
W omawianym tomie „Sborrnka" znajduje się także obszerna recenzja edycji ksiąg podatkowych Starego Miasta Pragi
z lat 1427-1434, które 1996 r. wydała Hana Pâtkovâ (Ludmila
Sulitkovâ, s. 448-463).
PW
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„Sborrnk Archivrnch Pracf', 47,1997, z. 1-2, ss. 463.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski
i Litwy 1564-1995, oprac. L. G r z e b i e ń SJ, Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, Kraków 1996, ss. 882.

W czeskiej historiografii spotkać można dwa modele czaEncyklopedia, efekt wieloletniej pracy historyków jezuicsopism archiwalnych. W pierwszym z nich drukowane są rozkich, jest najnowszą syntezą działalności Towarzystwa Jezusoprawy na tematy archiwalne, w drugim natomiast ukazują się
wego w Polsce i na Litwie od XVI do XX w.
prace stricte historyczne, których autorami są archiwiści. „SborNa pierwszych stronach przedstawiono autorów i redaktonik" zbliża się do tego drugiego schematu.
rów poszczególnych działów, następnie cel wydania dzieła, zaZ prac zamieszczonych w roczniku 47 tego czasopisma szczesady jego opracowania oraz rozwinięcia skrótów redakcyjnych.
gólne cenne są regesty dokumentów i listów księstwa opolskoPodano także wykaz ważniejszych rękopisów i prac poświęco-raciborskiego przechowywanych w Archiwum Państwowym we
nych jezuitom oraz spis map.
Wroclawiu, które opublikował Jirf Stibor (s. 293-447). Każda pozyPodstawą do opracowania Encyklopedii były materiały źródcja zawiera datę i miejsce wystawienia dokumentu lub listu, szczegó- łowe z Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jełowy regest (niektóre zajmują nawet pół strony), opis materiału pizusowego w Krakowie. Chociaż zamiarem autorów było zebrasarskiego oraz jego wymiary, informację o pieczęci (niestety, opisy
nie dotychczasowej bibliografii dotyczącej zakonu, to ze wzglęte są zbyt enigmatyczne), zapiski dorsalne i marginalne oraz sygnadu na jednotomowe wydanie dzieła, ograniczono się do cytowaturę archiwalną. W przypadku istnienia listy świadków jest ona ponia podstawowej literatury. Czytelnicy, posługując się wskadawana. Największą grupę stanowią regesty przekazów pochodzązówkami bibliograficznymi, muszą sami dotrzeć do interesujących z XVI (85) i XVII w. (60). Z XV w. pochodzi 11, z XVIII
cych ich publikacji.
— 7, natomiast z XIV w. 3 regesty. Niestety regesty nie inforEncyklopedia zawiera 7592 hasła. Są to informacje o osomują o języku, w jakim spisywane były poszczególne akty. Najbach, które odgrywały istotną rolę wśród jezuitów: zwierzchniwięcej dokumentów wystawionych było przez książąt opolskokach zakonu, profesorach przedmiotów nauczanych w kolegiach
-racibiorskich, zdarzają się także dokumenty dostojników kojezuickich, naukowcach, pisarzach, artystach, misjonarzach i inścielnych, urzędników świeckich, osób prywatnych, a nawet cenych. Mamy także wiadomości o kolegiach, rezydencjach i misjach.
sarzy rzymskich.
Interesujące są hasła rzeczowe, gdzie omówiono praktycznie cały
Dla historyka polskiego interesujące mogą być m.in. regezakres aktywności jezuitów na polu religijnym, kulturalnym i sposty kilku dokumentów z czasów panowania królów Polski nad
łecznym. Zasadniczą część pracy uzupełniają mapy, fotografie poksięstwem opolsko-raciborskim (1647-1665) — królewicza polstaci i architektury jezuickiej, rysunki oraz reprodukcje stron tytuskiego Karola Ferdynanda (biskupa wrocławskiego i płockiełowych ważnych dzieł autorów zakonnych.
go), króla Jana Kazimierza i królowej Ludwiki Marii. Niektóre
W zależności od wagi zagadnienia hasła mają różną wielakty przynoszą ponadto ciekawe informacje o wpływach polkość. Rzadko zdarzają się zdawkowe komunikaty, nie zawieraskich w tym księstwie (np. reg. nr 67 informuje o dokumencie
jące żadnej informacji bibliograficznej. Nieraz mamy hasła zajz 1564 r., w którym wyraźne są polonizmy; reg. nr 148 — o domujące kilka kolumn druku, uzupełnione literaturą przedmiokumencie z 1686 r. spisanym w języku polskim).
tu. Są one szczególnie przydatne, gdyż porządkują wiedzę na
Pracę tę kończą konkordancja, indeksy (osobowy, miejscodany temat.
wy oraz rzeczowy) i streszczenie w języku niemieckim.
Na końcu pracy zamieszczono spis 11 800 nazwisk jezuiŚredniowiecznymi dziejami bractw przy katedrze św. Wita
tów, których nie uwzględniono w zasadniczej części Encyklopew Pradze zajęła się Hana Pâtkovâ (s. 3-73). Szczegółowo omówiła
dii, a byli kiedykolwiek lub są obecnie związani z zakonem. Na
ona przede wszystkim XIV-wieczne bractwo służebników katedralkońcu podano wykaz i objaśnienia skrótów łacińskich, mapy,
nych, które złożone było zarówno z niższego kleru katedralnego jak
zdjęcia autorów i redaktorów pracy oraz aktualne adresy placói z kanoników oraz duchownych zajmujących wysokie stanowiska.
wek jezuickich Prowincji Południowej i Wielkopolsko-MazowiecNa szczególną uwagę zasługuje załączona w dodatku edycja Liber
kiej, informacje o krakowskim wydawnictwie WAM i działalnofraternitatis ministrorum ecclesiae sancti Viti Pragensis, 1328ści Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego.
-1403 (s. 34-65).
Encyklopedia dobrze spełnia wyznaczoną jej rolę kompendium wiedzy o jezuitach. Pewnym minusem jest brak nazwisk
Pavla Burdovâ scharakteryzowała, zachowane od końca
autorów poszczególnych haseł. Ten niedosyt rekompensuje inXIV w. aż do połowy XIX w., protokoły czeskiego lennego sądu dworskiego (Desky dvorské, s. 75-123), natomiast Veronika formacja ze wstępu o autorach i opracowanych przez nich działach tematycznych.
Semerâdovâ (s. 125-204) omówiła XVII-wieczne dokumenty
związane z wizytacjami kościołów w archidiecezji praskiej (instrukI. M. D.

