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nad tym zagadnieniem (a także nad wyglądem autografu dzieła)
Argumenty przedstawione przez J. Wroniszewskiego (a takotwierają dwa omawiane poniżej artykuły Jana Wroniszewskiego.
że argumenty wcześniejszej literatury) wydają się dostatecznie
W pierwszym z nich przedstawiony jest list poświadczający
mocne, aby w Janie Długoszu widzieć autora (inicjatora) spisaszlachetne pochodzenie Gawina ze Smogorzewa herbu Łabędź,
nia tzw. Klejnotów. Mniej przekonująca jest natomiast hipoteza
wystawiony przez dostojników obecnych na zjeździe generalo istnieniu rysunków opisywanych herbów już w XV-wiecznym
nym Królestwa Polskiego w Wiślicy 19 VII 1445 r. List ten adautografie. Niezależnie jednak od tego oba artykuły dowodzą,
resowany był do wszystkich władców i rycerzy Europy, głównym
że w sprawie tzw. Klejnotów historycy nie powiedzieli jeszcze
jednak jego odbiorcą był palatyn reński i książę Bergu.
ostatniego słowa.
Źródło to (opublikowane w aneksie do artykułu, s. 414-417) znane było co prawda historykom, lecz niedostatecznie
P. W.
do tej pory wykorzystywane — mylnie bowiem traktowano je
jako zwykły wywód szlachectwa. List ten jest przede wszystkim
niezwykle ważnym świadectwem kontaktów polskiego rycerstwa
z krajami Europy zachodniej. Wroniszewski omówił je, wykazuMaria Kowalczyk, Mathias de Szydlow, premier
jąc przekonująco, że nie należy patrzeć na nie jako na jednolecteur polonais de la Bibliothèque du Vatican, w: Rostkowe przypadki podróży, bowiem „mamy raczej do czynienia
ma, magistra mundi. Itineraria culturae medievalis.
ze środowiskiem (lub środowiskami) bywalców na obcych dwoMélanges offerts au Père L. E. Boyle, éd. par J. H a m rach" (s. 409). Bliższa analiza listu prowadzi Wroniszewskiemesse, Louvain-la-Neuve 1998, s. 483-491.
go do wniosków ważnych dla zagadnienia autorstwa tzw. Klejnotów. Według niego autorem listu z 1445 r. był Jan Długosz.
Maria Kowalczyk przedstawia zainteresowania książką MaŚwiadczy o tym zarówno wpisanie listu do księgi formularzowej
cieja z Szydłowa (zm. 1519 r.), profesora na Wydziale Teolokrakowskiej kancelarii biskupiej jak i fachowy sposób blazonogicznym Akademii Krakowskiej i rektora tejże uczelni oraz kawania herbów.
nonika krakowskiego. Autorka odnalazła (i opublikowała
w aneksie) spis księgozbioru Macieja, sporządzony przez niego
Zwraca również uwagę podobny sposób blazonowania w liście oraz w Rocznikach Jana Długosza (użycie w obu tych źród- w grudniu 1507 r. (BJ Cim. 5513). Spis ten obejmuje 45 ksiąg
przechowywanych w jego izbie, na górnej półce (in banco supełach terminu puniceus na określenie barwy czerwonej) i w tzw.
Klejnotach (kilka fragmentów, w których opisy herbów są nie- riori in stubella mea). Maciej rozpoczął również spisywanie
ksiąg znajdujących się na niższej półce, jednak nie wymienił
mal identyczne). Wszystko to pozwala Wroniszewskiemu stwierdzić, że zarówno list jak i tzw. Klejnoty zostały napisane przez z niej już żadnej pozycji. Przy wielu pozycjach spisu Maciej
umieszczał opis zewnętrzny księgi oraz zaznaczał, które z nich
jednego autora — osobę związaną z katedrą krakowską. Identyczne zaś wykorzystanie terminu puniceus w liście oraz w Rocz- są drukowane. Autorce udało się zidentyfikować pewne księgi
Macieja, które do dzisiaj przechowywane są w Bibliotece Janikach Jana Długosza prowadzi do wniosku, że to właśnie on
giellońskiej. M. Kowalczyk udowadnia także, że Maciej z Szydjest autorem tzw. Klejnotów.
łowa był pierwszym znanym Polakiem korzystającym z biblioteW drugim z omawianych artykułów J. Wroniszewski, wbrew
ki papieskiej w Watykanie, przeniesionej tam przez papieża
większości historyków, stara się udowodnić, że w autografie tzw.
Klejnotów istniały również rysunki blazonowanych herbów. Sykstusa IV. Dowodzą tego zapiski Macieja w kilku rękopisach
BJ, które informują m.in. o wypisach robionych przez niego in
Stwierdził on, że dotychczasowe opinie na temat wyjątkowości
tzw. Klejnotów w literaturze heraldycznej XV w. są przedwczes- Urbe Romana ex libraria Sixti. Przed kilku laty wyniki badań
Autorki nad Maciejem z Szydłowa zostały opublikowane w jęne, nie uwzględniają bowiem ogromnej różnorodności europejzyku polskim (Studia nad życiem i działalnością Macieja z Szydskiej literatury tego typu. Wykazał także, że w Polsce istniał
łowa, „Folia Historica Cracoviensia" 3, 1996, s. 69-89), obecnie
zwyczaj równoległego zamieszczania zarówno opisu jak i rysunzostały one uprzystępnione również czytelnikowi zagraniczneku danego herbu. Świadczą o tym liczne przykłady pochodzące
mu.
z dokumentów nobilitacyjnych (już od 1434 r.) oraz z potwierdzeń szlachectwa (od 1445 r.). Jednak nie tylko analogie z ówczesnymi polskimi zwyczajami heraldycznymi pozwalają, według
P. W.
Wroniszewskiego, na wysunięcie przypuszczenia o istnieniu
w tzw. Klejnotach rysunków herbów.
Zwrócił on uwagę, że w licznych przypadkach opis herbu
w tym dziele nie jest precyzyjny i bez odpowiedniego rysunku
Pavel V l с e k, Petr Sommer, Dusan F o 11 y n (i in.),
nie można byłoby go zrozumieć. Dlatego też wydaje się, że
Encyklopedie ceskych klâsterù, Nakladatels^ Libri,
autor tzw. Klejnotów albo zamierzał opatrzyć swe dzieło rysunPraha 1997, ss. 782.
kami (co z różnych przyczyn mu się nie udało) albo też autograf miał ilustracje.
Głównym celem pracy jest przedstawienie rozwoju architekZa tym drugim domysłem przemawia, zdaniem Autora,
tury klasztornej na ziemiach czeskich (bez Moraw) aż do czasu
analiza dokumentu królewskiego z 1523 r., który poświadczał
oświeceniowych (tzw. józefińskich) kasat. Zawiera ona jednak
szlachectwo Zofii Zborowskiej. Według Wroniszewskiego dotakże cenne zarysy dziejów zarówno klasztorów, jak i zakonów
kument ten zaczerpnął blazonowanie czterech herbów z niei kongregacji oraz wybór podstawowej literatury przedmiotu.
znanej iluminowanej kopii tzw. Klejnotów. Tak więc, skoro już
Encyklopedię otwiera pięć artykułów syntetycznych przedw pierwszym ćwierćwieczu XVI w. istniał egzemplarz herbarza
stawiających zarysy: dziejów życia zakonnego w Czechach, dziez rysunkami herbów to, jak stwierdza Wroniszewski, „nic nie
jów benedyktynów do X w., udziału benedyktynów w chrystianistoi na przeszkodzie, aby przypuszczać, że również i on [tj. auzacji Czech oraz charakterystyki architektury średniowiecznych
tograf dzieła] opatrzony był ilustracjami herbów" (s. 205).
i nowożytnych klasztorów. Oddzielnie zestawiono słownik za-
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konów i kongregacji (s. 100-169), gdzie zamieszczono zarysy ich
będzie stanowić, niezastąpioną pomoc dla wszystkich zajmujądziejów i obecności w Czechach. Największą część dzieła zajmucych się dziejami Kościoła i życia zakonnego nie tylko w Czechach.
je słownik klasztorów (s. 169-709). W 340 hasłach przedstawiono
Niecierpliwie oczekiwać będziemy jej zapowiadanej, drugiej edyw układzie alfabetycznym miejscowości, dzieje i rozwój architekcji, która ukazać ma się w wersji „luksusowej", wzbogaconej o ilutoniczny wszystkich (także dawno zanikłych) klasztorów istniestracje, mapy i plany.
jących na ziemiach Czech właściwych do końca XVIII w., tzn.
Opracowanie podobnych katalogów dla innych regionów
do supresji józefińskich oraz wybór klasztorów powstałych w XIX
i krajów jest jednym z ważnych zadań na przyszłość. Nie będzie
i XX w. Hasła opracowywane były przez zespoły autorskie, skłato jednak łatwe. W Czechach właściwych ruch husycki ogranidające się z archeologa, historyka sztuki i historyka. Uwzględnioczył rozwój życia zakonnego, „dzięki" czemu stał się on możne zostały w nich najnowsze rezultaty badań archeologów, histoliwy do słownikowego opracowania. W Polsce w samym tylko
ryków sztuki i historyków, w tym źródła niepublikowane. Dzieło
średniowieczu liczba klasztorów była wyższa od uwzględnionej
kończy obszerna bibliografia, mapa lokalizująca zestawione klaw Encyklopedie. Najpewniej sięgała 500. W czasach nowożytnych
sztory, spis nazw zakonów i kongregacji oraz indeks osów. Zawiedoszło do tego ponad drugie tyle klasztorów, nie licząc mniejra ono także liczne ilustracje i plany założeń klasztornych.
szych dependencji. W sumie, zapewne, cyfra ok. 1500 klasztorów
(łącznie z krótkotrwałymi) istniejących na ziemiach RzeczypospoPoważnym utrudnieniem w korzystaniu z tego bardzo politej Obojga Narodów do kasat oświeceniowych nie będzie zawyżytecznego dzieła jest sposób opracowania klasztorów zlokaliżona. Jest to prawie pięć razy więcej niż w Czechach właściwych
zowanych w Pradze, która stanowi największe skupisko życia
— ukazuje też skalę trudności przyszłego przedsięwzięcia.
zakonnego w Czechach. Część ta została ułożona topograficznie, według dzielnic. W efekcie w większości wypadków czytelnik zmuszony jest do żmudnego wertowania ponad 150 stron
M. D.
(s. 438-607), tyle bowiem zajmują w tej pracy klasztory praskie,
albo też sięgnąć do części poświęconej poszczególnym zakonom, gdzie przy klasztorach praskich podana jest dzielnica. Szkoda, że autorzy nie zamieścili mapki topograficznej klasztorów praJózef Marecki, Zakony męskie w Polsce. Instytuty
skich uzupełnionej alfabetycznym wykazem klasztorów i zakonów.
Życia konsekrowanego, instytuty i zgromadzenia zakonNie obeszło się także bez pominięć bibliograficznych, czane, instytuty .świeckie, wspólnoty Życia apostolskiego,
sem bardzo istotnych, wynikających zapewne z wymogów naUniversitas, Kraków 1997, ss. 87; tenże, Zakony Żenrzuconych autorom przez wydawcę — Encyklopedie skierowaskie w Polsce (...), Universitas, Kraków 1997, ss. 130;
na jest do masowego czytelnika. Na próżno w bibliografii szuBogumił Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Inkać będziemy podstawowych dla dziejów wielu zakonów opraformator o Życiu konsekrowanym, KAI, Warszawa 1998,
cowań publikowanych w „Archiv für Kirchengeschichte Böhss. 432.
men Mähren-Schlesien", „Bohemia Sacra" itp., a także np.
niezwykle ważnych opracowań Kateriny Charvatovej na temat
Każdy, kto zajmuje się dziejami życia zakonnego wie, jak
cystersów i cysterek publikowanych w wydawnictwach francupożyteczne są podręczne słowniki zakonów i zgromadzeń zaskich.
konnych oraz terminologii ich dotyczącej. Aż do 1994 r. nie
Szkoda, że Encyklopedie obejmuje tylko klasztory z obsza- dysponowaliśmy praktycznie żadnym tego typu opracowaniem.
Do dyspozycji stał jedynie przygotowany w innym celu Poradnik
ru Czech właściwych. Pominięcie Moraw nie pozwala na syntekanonicznego prawa zakonnego autorstwa Joachima Romana Batyczne spojrzenie na rozwój życia zakonnego w Czechach, rozura (Warszawa, ATK, 1986) oraz Encyklopedia katolicka, której
mianych jako państwo. Poza tym z punktu widzenia historyka
edycja, zahamowana w latach osiemdziesiątych, wreszcie zaczęmonastycyzmu w Polsce lub w Europie Środkowej rozwój życia
ła nabierać żywszego tempa (t. 1-7 [Jędrzejów], Lublin, KUL,
zakonnego na Morawach jest bardziej reprezentatywny, nie dotknę1973-1997).
ła go bowiem w takim stopniu jak na obszarze Czech właściwych
rewolucja husycka i jej następstwa. Miejmy nadzieję, że w przyWłaśnie na marginesie prac prowadzonych nad tą encykloszłości podobnego opracowania doczekają się także i Morawy.
pedią powstała Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekNie uwzględnia także Encyklopedie współczesnych, dzie- rowanego autorstwa Mirosława Daniluka i Karola Klauza (Luwiętnasto- i dwudziestowiecznych dziejów zakonnych. Pewną
blin, KUL, 1994), której zawartość definiuje podtytuł: Pojęcia.
orientację w tym zakresie daje wydany w 1991 r. w wersji czeTerminy. Instytucje. Dokumenty. Czasopisma. Sigla. Jako pierwsze
sko- i niemieckojęzycznej katalog zakonów i kongregacji czew literaturze polskiej tak szerokie zestawienie terminologii i pojęć
skich autorstwa Ludka Jirasko (Cirkevni rady a kongregacez zakresu życia zakonnego jest to praca niezwykle pożyteczna.
v zemich ceskych, Praha) oraz niedawno wydany katalog współW tym samym roku ukazały się dwie kolejne prace katocześnie istniejących w Czechach zakonów (Reholni zivot v ces- logowe. Józef Kozak opublikował zestawienie współczenych zakych zemich. Reholni rady a kongregace, sekularni instituty a spokonów i zgromadzeń zakonnych działających w Polsce (Zakony
lecnosti apostolkého zivota v Ceske republice, Praha 1997), zaw Polsce. Katalog w: Duchowość zakonna. Szkice, pod red. Jerzewierający też podstawowe informacje historyczne.
go Ktoczowskiego, Kraków 1994, s. 232-289), podając informacBiorąc do ręki opasły i wzorowo wydany tom Encyklopedie je o dacie założenia i zatwierdzenia, nazwiska założyciela i (lub)
osób zasłużonych oraz adres domu generalnego. Natomiast Wacdobrze rozumiemy przyczynę wspomnianych pominięć. Bez nich
ław Kolak i Józef Marecki opublikowali Leksykon godeł zakonczas przygotowania dzieła i jego objętość rozrosłaby się nieponych (Łódź, ADI), oparty na kwestionariuszu rozesłanym w lamiernie. Uwagi powyższe w niczym też nie umniejszają wartości
tach 1992-1993 do wszystkich zakonów polskich. Po krótkiej prepracy. Jest to pierwsza w Europie, tak obszerna i profesjonalna prózentacji heraldyki zakonnej oraz zestawieniu wspólnot zakonba encyklopedycznego zestawienia wszystkich klasztorów istniejąnych nie posiadających godeł, autorzy zestawiają 197 opisów
cych na danym terytorium do czasów kasat oświeceniowych. Już
ten fakt mówi sam za siebie. Encyklopedie stanowi, i długo jeszcze wspólnot zakonnych (w tym 74 męskich), działających w ciągu

