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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. 


