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Zapiski krytyczne i sprawozdania

nym w Pradze. Po drugiej wojnie światowej zwiększyła się ona
wydatnie w wyniku przeprowadzanych konfiskat dóbr kultury, w latach 1985-1990 miały zaś miejsce prace porządkowe
w związku z przeprowadzką Instytutu Historii do obecnej siedziby na obrzeżach stolicy — przy ulicy Proseckiej.
Kolekcja map liczy ok. 6250 jednostek inwentarzowych
map i planów oraz ok. 1030 atlasów. Od 1989 r. systematycznie
ukazują się kolejne katalogi, przede wszystkim w opracowaniu
współautorki prezentowanej tu pracy, Ewy Semotanovej, która
ma też znaczny udział w takich seriach, jak Historicky atlas
mest Ceské republiky (liczący już kilkanaście zeszytów).
Katalog zawiera dane o wszystkich zachowanych w oryginale rękopiśmiennych oraz drukowanych mapach i planach do
1850 r., dotyczących Korony Czeskiej, Łużyc, Śląska i pozostałych mniejszych regionów. Składa się na nie 215 jednostek katalogowych (85% to miedzioryty, litografie — 12%, mapy rękopiśmienne — 3%). Ewidencja materiałów znajduje się w katalogu elektronicznym Biblioteki Instytutu. Oprócz powyższej
kolekcji, mapy w tych zbiorach znajdują się w starych drukach
i nie zostały tu uwzględnione, natomiast ujęto je we wspomnianym katalogu elektronicznym.
Prezentowana książka składa się z instruktywnego wstępu
(informacje o kolekcji, zasadach opracowania, katalogu elektronicznym oraz materiałach kartograficznych i ikonograficznych Ustavu), właściwego katalogu (s. 7-104), indeksów osobowego i geograficznego oraz bibliografii, a także streszczenia
w językach angielskim i niemieckim.

niemiecką. Jest to jednak zarazem dzieło zupełnie nowej jakości. Autorzy Deutscher Städteatlas starali się ukazać w sposób
syntetyczny główne kierunki rozwoju urbanistycznego danego
ośrodka. Doskonałym przykładem jest zeszyt poświęcony właśnie stolicy Śląska (Huga Weczerka, Münster 1989). Natomiast
omawiana tu publikacja jest próbą przedstawienia syntezy naszej wiedzy na temat topografii dawnego Wrocławia i jednocześnie edycji podstawowego korpusu źródeł kartograficznych
do tego zagadnienia. Oczywiście i ta koncepcja wymagała pewnych generalizacji i selekcji materiału. Nie zmienia to jednak
faktu, że żaden z dotychczasowych atlasów historii miast nie
zawierał porównywalnego bogactwa informacji. Poza przyjętą
przez autorów wizją miała na to wpływ skala samego ośrodka,
zachowane źródła i stan zaawansowania badań. Nie umniejsza
to jednak zasług zespołu wrocławskiego: przeciwnie, realizacja
idei tak kompleksowego atlasu w odniesieniu do dużej metropolii była zadaniem szczególnie trudnym. Można wręcz powiedzieć, że nie w pełni możliwym. Atlas nie ukazuje, wbrew swemu tytułowi, całych dziejów miasta. Edycja źródeł zamyka się
praktycznie na 1939 r., a plansze zawierające rekonstrukcję lub
interpretację materiału kartograficznego tylko wyjątkowo wykraczają poza XVIII w., przy czym znakomita ich większość
dotyczy średniowiecza. Dla badaczy tych epok jest to więc pomoc podstawowa, dla spejalistów od późniejszych okresów
znacznie mniej przydatna. Przy takiej obfitości informacji musiało się też wkraść sporo błędów, np. w odniesieniu do średniowiecznych szpitali mógłbym ich wymienić kilka — nie zmienia to faktu, że i w tym wąskim wycinku jest to najlepsze przedstawienie topografii szpitalnej dużego miasta Europy ŚrodkoM.K.
wej w tej epoce. Poważniejszy problem wiąże się, paradoksalnie, z szybkim postępem badań. Ukazanie szczegółowych wyników najnowszych studiów niesie ze sobą ryzyko szybkiej dezaktualizacji zamieszczonego materiału. Chodzi przecież często
Atlas historyczny miast polskich, red. Antoni C z a - o zagadnienia dyskusyjne i przyjęcie ostatnich wyników za miac h a r o w s k i , t. IV: Śląsk, red. Marta M ł y n a r rodajne jest w istocie zabraniem głosu w toczącej się wciąż dyss k a - K a l e t y n o w a , z. 1: Wroclaw, red. Marta kusji. Dotyczy to nie tylko spraw drobnych, lecz też całkiem zaMłynarska-Kaletynowa, współpraca Rafał
sadniczych. Należy do nich np. kwestia lokalizacji wrocławskiej
Eysymont t, autorzy: Cezary Busko, Małgorza- civitatis z czasów Henryka Brodatego, czyli tzw. pierwszej lokata Chorowska, Rafał Eysymontt, Mateusz
cji. W szkicu omawiającym rozwój miasta M. Młynarska-KaleGoliński, Marta Młynarska-Kaletynotynowa stwierdza, że koncepcja łącząca ten ośrodek z Rynkiem
wa, Jerzy Piekalski, Agnieszka Z a b ł o c k a została w wyniku badań ostatnich lat „w mniemaniu badaczy
Kłos, LeszekZiątkowski, AdamZurek, przewręcz potwierdzona" (s. 6). Natomiast plansza ukazująca to
łożył na jęz. niemiecki Waldemar Könighaus,
samo zagadnienie, będąca autorskim dziełem C. Buśko, sytuuWydawnictwo Via Nova, Wrocław 2001, ss. 36,
je tenże ośrodek jednoznacznie w rejonie Nowego Targu. Przyplansz 39, Wstęp, Wprowadzenie, Dzieje i rozwój prze-kład ten ilustruje tak pewne niedociągnięcia w pracach redakstrzenny Wroclawia, Komentarze do wybranych plansz,
cyjnych, jak też trudności wpisane niejako w przyjętą koncepOpis reprodukcji, Wybór bibliografii (strona tytułowację edycji. Koncepcję, podkreślmy to raz jeszcze, śmiałą, zreai cały tekst również w jęz. niemieckim).
lizowaną z rozmachem i z pełnym zachowaniem standardów współczesnej nauki. W artykule recenzyjnym poświęcoMiłośnikom dziejów śląskiej metropolii atlasu historii
nym atlasowi historii Wrocławia zasługi zespołu wrocławskiego
Wrocławia nie trzeba przedstawiać: jego wydanie odbiło się
potrafił w pełni docenić autor wspomnianej wyżej edycji nieszerokim echem nie tylko w wąskim gronie specjalistów. Warto
mieckiej — Hugo Weczerka („Hansische Geschichtsblätter"
jednak raz jeszcze wskazać na miejsce tej publikacji w europej120, 2002, s. 213-222).
skiej kartografii historycznej. Publikacja ta stanowi kontynuację serii atlasów, wydawanych od 1993 r. przez ośrodek toruński, inspirowanej z kolei mającą już wieloletnią tradycję edycją
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