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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. 
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Pierwsza poświęcona jest grafice  książkowej  druków, a ściślej 
występującym  w nich herbom, druga dotyczy zawartych w nich 
małych form  literackich. Obie prace wzajemnie się uzupełniają, 
obie dotyczą  też ważnego z uwagi na rozmiary zjawiska proble-
mu badawczego, wchodzącego  w zakres kilku dyscyplin — hi-
storii literatury, historii sztuki i heraldyki oraz dziejów książki 
i szerzej — historii kultury. Przedstawienia herbów były najczę-
ściej stosowaną  ilustracją  masowo produkowanych druków pa-
negirycznych i okolicznościowych — mów pogrzebowych i we-
selnych, gratulacji i laudacji, łączono  je też z dedykacjami dla 
możnych mecenasów i protektorów. Towarzyszyły im zwykle stem-
mata, czyli utwory na herby. Przekaz ikoniczny i słowo miały 
więc charakter komplementarny, tworząc  zwartą  ideowo całość. 

Podstawą  obserwacji badanego zjawiska jest analiza grafiki 
oraz treści i formy  literackiej blisko trzystu druków z terenu Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego wydanych w XVI-XVIII w. Pozwo-
liło to J. Liskeviciene wyodrębnić kilka rodzajów występujących 
w nich kompozycji herbowych: właściwe, autonomiczne wyobra-
żenia herbów (tarcza z godłem, klejnot, oznaki godności, trzy-
macze tarczy); symbole herbowe (zwykle samo godło herbu) ja-
ko pretekst do wielowarstwowej kompozycji graficznej;  przed-
stawienia emblematyczne (inskrypcja, ikon, subskrypcja) z uży-
ciem symboli herbowych; herby jako komponent innych rozbu-
dowanych programów ikonograficznych.  Z kolei E. Patiejünie-
ne wydziela kilka gatunków literackich spotykanych w objętych 
badaniami drukach: epicedia, epitalamia, epinakia, epigrama, 
in stemma, in effigiem,  poesis artificiosa  (akrostych, anagram, 
cento, chronogram, chronostych, logograf,  palindron i in.) oraz 
poddaje je wnikliwej analizie. Wszystkie te utwory odznaczają 
się zwięzłą  formą  oraz skłonnością  do retorycznej przesady i or-
namentyki (stąd  tytułowa brevitas ornata). Oba środki wyrazu, 
icon i poesis, splatają  się w badanych drukach dając  ważne świa-
dectwo mentalności ich twórców, zleceniodawców i czytelników. 
Toteż ten rodzaj druków stanowi jedno z ważniejszych źródeł 
poznania kultury szlacheckiej doby sarmatyzmu. 

Większość omawianych druków pochodzi z drukarni jezu-
ickiej w Wilnie, tylko nieliczne wyszły z innych typografii  wileń-
skich — bazylianów, franciszkanów  czy Mamonicza. Poziom ar-
tystyczny rycin herbowych jest zróżnicowany, w zależności od 
biegłości rytowników, z których blisko dwudziestu znanych jest 
z nazwiska. Natomiast towarzyszące  rycinom małe formy  lite-
rackie są  przeważnie anonimowe, chociaż wiadomo, że ich au-
torami byli często studenci Akademii Wileńskiej, ćwiczeni w poe-
zji i retoryce. Dziełem Hieronima Bildziukiewicza, audytora fi-
lozofii  Akademii, jest zbiór emblematów poświęconych św. Ka-
zimierzowi (1610), wzorowany na tego rodzaju zachodnich pu-
blikacjach. 

Poza wartościami poznawczymi tekstu obie prace przyno-
szą  znakomity, w większości nieznany materiał ilustracyjny, po 
który z pożytkiem sięgnie zarówno badacz dawnej książki,  jak 
historyk sztuki i heraldyk. Pomocą  w korzystaniu z prac służą 
indeksy nazwisk, streszczenia obcojęzyczne (w pracy J. Liske-
viciene także w języku polskim) oraz wykazy źródeł, zawiera-
jące  pełne opisy bibliograficzne  omawianych druków, w tym 
i nieznanych Estreicherowi. 

S. K.  K. 

Antoni Krawczyk, Historiografia  krytyczna.  For-
mowanie się nowożytnej  postawy naukowej w polskim 

piśmiennictwie  historycznym  XVII  w., Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 
1994, ss. 477. 

Historiografia  czasów nowożytnych, a zwłaszcza XVII w. 
nie doczekała się dotychczas bardziej systematycznego i grunto-
wnego zbadania. Od dawna dobrze są  rozwinięte studia nad 
dziejopisarstwem średniowiecznym w Polsce, mocno zaawanso-
wane są  badania nad pisarstwem i myślą  historyczną  w okresie 
oświecenia, na tym tle natomiast poznanie historiografii  rene-
sansowej i barokowej należy uznać za daleko niewystarczające. 
Do odosobnionych należą  dwie, stosunkowo świeżej daty mo-
nografie,  poświęcone Maciejowi Stryjkowskiemu (1978, 1990), 
które jeszcze wyraźniej pokazują  brak szczegółowych badań na 
temat poszczególnych historyków, ich dzieł i poglądów,  a także 
zjawisk zachodzących  w jej obrębie. Tylko w nielicznych przy-
padkach udałoby się wskazać na prace poruszające  odrębne za-
gadnienia dziejów historiografii  nowożytnej. Ostatnim bardziej 
znaczącym  osiągnięciem  w tej dziedzinie była praca Henryka 
Barycza o dziejopisarstwie staropolskim (1981). 

W tej sytuacji pojawienie się pracy Antoniego Krawczyka 
jest ważnym wydarzeniem w studiach nad historiografią  staro-
polską.  Przedmiotem tego opracowania jest problem kształto-
wania się w Polsce historiografii  naukowej, której początki  — 
jak stara się ono udowodnić — przypadają  na wiek XVII. Ści-
ślej mówiąc,  chodzi o ujawnienie takich postaw wśród history-
ków badanego okresu, które zdają  się świadczyć o formowaniu 
się nowego, krytycznego wzorca uprawiania piśmiennictwa hi-
storycznego. W pracy pojęcie krytycyzmu jest traktowane w na-
szym dzisiejszym rozumieniu ukształtowanym w dużej mierze 
przez oświeceniowy racjonalizm i pozytywistyczny scjentyzm, za-
tem Autor patrzy świadomie na dawną  historiografię  z obecnej 
perspektywy poszukując  w niej takich zachowań, które traktuje-
my jako stałe kryteria pisarstwa naukowego. Autor nie postawił 
przed sobą  łatwego zadania. Wobec wyżej zarysowanego stanu 
wiedzy, w którym brakuje podstawowych opracowań z zakresu 
historiografii  XVII w., swoje badania musiał prowadzić z reguły 
dwoma torami: z jednej strony miały one charakter studiów eru-
dycyjno-krytycznych nad poszczególnymi zabytkami pisarskimi, 
z drugiej wymagały umiejętności jednoczesnego i wszechstron-
nego śledzenia wielu ogólniejszych problemów występujących 
w całym nurcie historiografii  barokowej. Niezależnie od tych 
trudności uzyskane rezultaty badań zasługują  na uwagę, chociaż 
zapewne nie wszystkie oczekiwania udało się zaspokoić w rów-
nym stopniu. 

Bardziej satysfakcjonująca  musi się wydać część pierwsza, 
w której Autor omówił zjawisko kształtowania się warsztatu na-
ukowego w historiografii  polskiej w kontekście dokonań euro-
pejskich. W rozdziale I trafnie  zostały pokazane główne kierun-
ki przemian w historiografii  XVII w., które silnie zaważyły na 
dalszym rozwoju prac historycznych. Za szczytowy moment 
w dziejach historiografii  tego okresu zostały uznane prace bol-
landystów i maurynów, w tym drugim przypadku z Jeanem Ma-
billonem na czele. Ponadto Autor zwrócił uwagę m.in. na rolę 
renesansowego krytycyzmu, znaczenie reformacji  i powstawa-
nie pierwszych historyk, czyli kompendiów teoretyczno-meto-
dycznych na temat pisania historii. Na tym tle w rozdziale II 
zostały pokazane wszystkie najważniejsze przejawy kształtowa-
nia się wśród polskich historyków postaw krytycznych. Od razu 
widać, że mają  one przeważnie pragmatyczny charakter zwią-
zany bezpośrednio z pisarstwem historycznym, refleksja  teore-
tyczna pomimo wypowiedzi Stanisława Iłowskiego, Bartłomieja 


