
Piotr Piętkowski

"Dokumenty klasztoru oo.
Kamedułów z Pożajścia w
Państwowym Archiwum
Historycznym w Tbilisi. Katalog (...)",
Ilona Czamańska, Poznań 2012 :
[recenzja]
Hereditas Monasteriorum 3, 389

2013



Notki recenzyjne 389

Ilona czamańSka, Dokumenty klasztoru oo. Kamedułów z Pożajścia w Państwowym 
Archiwum Historycznym w Tbilisi. Katalog [Records from the monastery  

of Camaldolese fathers in Pożajście in the State Historical Archive in Tbilisi. Catalogue], 
Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, pp. 158, tables, illustrated

The author has compiled all the known sources from the Camaldolese monastery in Pożaj-
ście dissolved in 1832. The publication includes a short biographical note of Kyrion II by Vazha 
Kiknadze, as well as the author’s critical description of the three main groups of the Pożajście 
documentation concerning the history of: 1. the estate; 2. the families; 3. the monastery. The 
Georgian collection comprises 729 units in total. The descriptions usually contain: a serial num-
ber, date, title, and –depending on the availability– other data, such as: the language of the 
record, the number of pages, and the state of preservation. Besides the documents from the 
State Historical Archive in Tblilisi, the edition comprises the Pożajście documentation kept in 
Vilnius archives and libraries (321 units altogether), which –unlike the Georgian fond– is cata-
logued as part of these institutions’ collections and has its own arrangement.
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Veronika ČaPSká, Ellinor FOrSter, Janine Christina MaeGraith and Christine Schneider 
(eds), Between Revival and Uncertainty. Monastic and Secular Female Communities in 
Central Europe in the Long Eighteenth Century / Zwischen Aufbruch und Ungewissheit. 

Klösterliche und weltliche Frauengemeinschaften in Zentraluropa im „langen”  
18. Jahrhundert, Opava: European Social Fund, Silesian University in Opava –  

Schlesische Universität in Opava, 2012, ss. 340, ilustracje, bibliografia

Publikacja jest efektem dwuletniej współpracy historyków z Czech, Polski, Austrii i Niemiec 
w zakresie badań nad żeńskim życiem religijnym w Europie Środkowej w dobie nowożytnej, 
a konkretnie w „długim wieku XVIII”, którym to terminem historiografia brytyjska określa prze-
ważnie okres od „chwalebnej rewolucji” („Glorious revolution”) w 1688 r. do bitwy pod Water-
loo w 1815 r. Jej edycję poprzedziły dwa spotkania robocze – panel dyskusyjny zorganizowany 
w lipcu 2011 r. w Grazu na temat Female Religious Life in East-Central Europe in the Long Eigh-
teenth Century oraz warsztaty naukowe przeprowadzone w kwietniu 2012 r. w Opawie pod 
hasłem Piety and Fluidity of the Boundaries between Convent and World.

W problematykę tomu, gromadzącego 11 artykułów (dziewięć w języku niemieckim i dwa 
w języku angielskim), wprowadza tekst autorstwa Veroniki Čapskiej pt. Between Revival and 
Religious Life in Central Europe in the Long Eighteenth Century, w którym autorka przedstawi-
ła charakterystyczne cechy żeńskiego krajobrazu monastycznego w Europie Środkowej na 
podstawie przykładów z terenu Śląska, Czech i Węgier. Pozostałe 10 artykułów zgrupowano 
w ramach trzech działów tematycznych. W pierwszym z nich, podejmującym zagadnienie ist-
nienia i egzekwowania klauzury w zgromadzeniach klauzurowych, opublikowano trzy studia: 
J. Zdichynec, „Quia sic fert consuetudo?” Die Klausur in den Zisterzienserinnenklöstern der Frühen 
Neuzeit: Vorschriften, Wahrnehmung und Praxis; J. Ch. Maegraith, Klosterapotheken und ländli-


