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Na początku 1995 r. ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma nau
kowego „Peregrinus Cracoviensis”, redagowanego przez Instytut Geografii Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Jest to nie tylko nowe, ale także zupełnie odmienne 
w założeniu i treści czasopismo od dotychczas wydawanych w Polsce przez na
ukowe ośrodki geograficzne.

W krótkiej, otwierającej pierwszy numer notatce „od Redakcji” dowiadu
jemy się, iż czasopismo to powołane zostało przede wszystkim po to, aby pub
likować wykłady prezentowane w trakcie Konwersatorium Pielgrzymkowego, 
którego organizatorem jest Instytut Geografii UJ. Będzie ono jednak otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych, w szerokim tego słowa znaczeniu, migracjami 
pielgrzymkowymi.

W artykule wprowadzającym, zatytułowanym Peregrinus ... Mundialis?... 
Polonus?... Cracoviensis?... redaktor, profesor Antoni Jackowski wyjaśnia naz
wę tego nowego czasopisma. Tytuł „Peregrinus Cracoviensis” ma zdaniem 
A. Jackowskiego potwierdzać „wysoką rangę krajową i międzynarodową kra
kowskiego środowiska naukowego w zakresie studiów dotyczących szeroko po
jętej problematyki pielgrzymek i ośrodków kultu religijnego”.

Pierwszy numer czasopisma, obok okazjonalnych, inaugurujących nowe wy
dawnictwo, krótkich notek: od Redakcji, od dyrektora Instytutu, oraz redaktora 
naczelnego, składa się z trzech głównych działów: artykułów, notatek nauko
wych oraz sprawozdań.

W części zatytułowanej „Artykuły” znajduje się siedem prac o bardzo różnej 
tematyce, których autorami jest czterech duchownych i trzy osoby świeckie. 
Dział ten rozpoczyna artykuł pt. Monastycyzm chrześcijański, geneza, formy, cel 
autorstwa profesora Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teolo
gicznej w Krakowie -  O. Mariana Kaniora osB. Drugi artykuł, również autor
stwa profesora tej samej uczelni, ks. Józefa Makselona, dotyczy Psychospo
łecznych aspektów pielgrzymowania do Rzymu. Trzecim duchownym, którego 
artykuł zatytułowany jest Przemiany w ruchu pielgrzymkowym na Jasną Górę 
w okresie II  Rzeczypospolitej (1918-1939) jest Ojciec Zachariasz S. Jabłoński 
OSPPE z Wyższego Seminarium Duchownego 0 0 .  Paulinów w Krakowie. Au
torem kolejnego artykułu jest profesor Danuta Ptaszycka-Jackowska (Instytut 
Geografii Przestrzennej i Komunalnej, która pisze nt. Szlak ikon w Euroregionie 
Karpackim (zarys koncepcji). Piąty w kolejności artykuł zatytułowany jest Kal
waria Paclawska -  obrządek łaciński i greckokatolicki. Autorem tej pracy jest 
Symeon Józef Barcik OFM Conv. prof. Wyższego Seminarium Duchownego



OO. Franciszkanów w Krakowie. Kolejny artykuł autorstwa dr Róży Goduli 
z Instytutu Etnologii UJ dotyczy „Memento homo m ori”. Rytuał pasyjny Brac
twa „Dobrej Śm ierci”przy kościele OO. Franciszkanów w Krakowie. Autorem 
ostatniego w tym numerze artykułu jest dr Tomasz Węcławowicz z Instytutu 
Historii Sztuki UJ. Pisze on nt. Droga pielgrzymki zbawienia. Mikołaja Wie- 
rzynka żal za grzechy na Kościele Mariackim przedstawiony.

Podane w dosłownym brzmieniu tytuły artykułów oraz miejsca pracy i pro
fesje ich autorów pozwalają zorientować się w zakresie merytorycznym prezen
towanych prac, a także różnorodności zainteresowań naukowych ich autorów.

Dział „Notatki naukowe” zawiera sześć prac, głównie młodszych pracowni
ków związanych zawodowo z Instytutem Geografii oraz z Instytutem Historii 
i Instytutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Notatki te dotyczą 
następującej tematyki: Wojciech Mruk -  Drogi z  Europy do Ziemi Świętej uka
zane w XIV-wiecznej relacji Jahna Mandeville'a, Renata Janiec -  Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach jako obiekt kultu religijnego, Izabela Soł- 
jan -  Koronowane wizerunki maryjne w Karpatach Polskich, Alicja Marciniak -  
Wiktorówki, miejsce kultu maryjnego, Jerzy Groch -  Athos -  świat mnichów 
i Bożena Gierek -  Ośrodki kultu religijnego Celtów.

Najmniejszym objętościowo działem są „Sprawozdania”, w których zamie
szczono Kronikę Zakładu Geografii Religii IG UJ, oraz harmonogram posiedzeń 
Konwersatorium Pielgrzymkowego w 1995 r.

Zarówno tematyka opublikowanych prac jak i szerokie spektrum autorów re
prezentujących różne specjalności naukowe powodują, iż pierwszy numer tego 
nowego czasopisma czyta się z dużym zainteresowaniem. Niewątpliwie opubli
kowane prace poszerzają pole zainteresowań geografów, choć należy tu nad
mienić, iż część z tych prac reprezentuje zupełnie inne dziedziny i dyscypliny 
naukowe.

’’Peregrinus Cracoviensis” należy traktować jako bardzo ciekawy, ale także 
i odważny eksperyment. Eksperyment, gdyż jest to nowa próba, której podjęli 
się geografowie, polegająca na integracji przedstawicieli różnych dziedzin i dys
cyplin naukowych wokół wspólnej tematyki nad szeroko rozumianymi migra
cjami pielgrzymkowymi. Można zatem mówić o próbie stworzenia przez geo
grafów czasopisma interdyscyplinarnego.

Z niecierpliwością czekać będziemy na kolejny tom tego nowego czaso
pisma, życząc jednocześnie Redakcji zrealizowania swoich zamierzeń progra
mowych i technicznych zwłaszcza, że pod względem edytorskim i technicznym 
tom pierwszy przygotowany został bardzo atrakcyjnie i starannie.
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