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mi komentarzami edycjach źródłowych. W ostatnim dziale po-
czesne miejsce zajęła kultura, zwłaszcza książka,  sztuka, archi-
tektura. Cały tom dobrze świadczył o potencjale badawczym pol-
skich historyków. 

Nie tu miejsce na wyliczanie później wydanych prac z krę-
gu radziwiłłowskiego. Wspomnimy tytułem przykładu wielolet-
nie dokonania Alojzego Sajkowskiego, monografię  Marioli Jar-
czykowej (Książka  i literatura  w kręgu  Radziwiłłów  birżańskich 
w pierwszej połowie XVII  wieku,  Katowice 1995) i edycje źródło-
we Urszuli Augustyniak (Testamenty  ewangelików  reformowanych 
w Wielkim  Księstwie  Litewskim,  Warszawa 1992), Adama Przybo-
sia i R. Żelewskiego (Memoriale  Albrychta Stanisława Radziwiłła, 
w łacińskim oryginale i polskim przekładzie) oraz Tadeusza Wasi-
lewskiego (Autobiografia  Bogusława Radziwiłła). Z tego dorobku 
korzystają  również historycy obcy, zwłaszcza litewscy (również moż-
na odnotować ich udział w penetrowaniu tematyki, w tym na tere-
nie AGAD), a więc przedstawiciele nacji, która dokonała — z róż-
nym uzasadnieniem — swoistej kanonizacji rodu, a przynajmniej 
niektórych jego przedstawicieli, zwłaszcza Janusza Radziwiłła, two-
rząc  centra jego kultu w Birżach, a także w Kiejdanach. 

Polska historiografia  daleka jest od wizji kanonizacyjnych, 
co nie oznacza braku polemik wokół niektórych Radziwiłłów, 
zwłaszcza wzmiankowanego Janusza. 

Druga „Radziwiłłowska", konferencja  pod patronatem 
AGAD-u odbyła się we wrześniu 1994 r. w Nieborowie. Wiąza-
ła się ona z programem UNESCO „Memory of  the World", nic 
więc dziwnego, że przyświecało jej hasło „Archiwum Warszaw-
skie Radziwiłłów a program UNESCO «Pamięć świata»". Tym 
razem w obradach uczestniczyli również żywo zainteresowani 
tematyką  historycy i archiwiści z Litwy oraz Białorusi. 

Pierwszy dział (Historia  rodu  Radziwiłłów  na tle dziejów 
Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  od  XV  do  XVIII  w. ) przyniósł 
prace siedmiu autorów polskich z zakresu przede wszystkim ge-
nealogii i wojskowości (T. Wasilewski, S. Górzyński, M. Plewczyński, 
M. Nagielski, H. Wisner, A. Rachuba). W dziale II (Archiwalia 
Radziwiłłów  przechowywane w różnych zbiorach publicznych) spo-
śród siedmiu artykułów specjalne zainteresowanie w Polsce mu-
szą  wzbudzić te dotyczące  dzisiejszej Litwy (L. Olechnowicz), 
Białorusi (A. K. Gołubowicz) i Centralnego Państwowego Ar-
chiwum Ukrainy w Kijowie (L. Z. Hiscowa oraz I. E. Anto-
nienko). Przynoszą  one informacje  stanowiące  wskazówki dla 
polskich historyków co do dalszych możliwości badawczych, a więc 
wyjścia poza ową  „Mekkę", czyli AGAD (na jego temat pisze 
W. Mikulski) i inne zbiory w kraju (T Zielińska). Nadto H. Bar-
toszewicz zajął  się „kartografiką  Radziwiłłów" z AGAD, zaś 
J. Zawadzki naszkicował archiwalia innych rodów znajdujące 
się w tej centralnej kolekcji. 

Kontynuację tematyki źródłoznawczej stanowi dział III, do-
tyczący  wybranych zagadnień — a więc nowych odkryć w war-
szawskim Archiwum Radziwiłłowskim — dotyczących  stosun-
ków polsko-moskiewskich w XVI w. (H. Grala), kwestii wyzna-
niowych (U. Augustyniak) i diariuszy sejmowych na przykładzie 
relacji z obrad 1667 r. dla Bogusława Radziwiłła. 

Różny jest charakter opublikowanych w tomie rozpraw, jed-
ne są  w pełni odkrywcze, inne można określić jako szkice napisa-
ne na marginesie opracowywanej od lat tematyki. W sumie jed-
nak mamy do czynienia z pożytecznym materiałem informacyj-
nym oraz ze studiami o zasadniczym znaczeniu dla badań nie tyl-
ko nad rodem Radziwiłłów. Udział zaś badaczy z Kijowa, Mińska 
i Wilna zasługuje na specjalne podkreślenie. 

M.  K. 

Jacek Kolbuszewski , Literatura  wobec historii. 
Studia,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wroclaw 1997, ss. 268. 

W ramach serii „Acta Universitatis Wratislaviensis" (nr 1972) 
ukazał się monotematyczny zbiór prac jednego z najbardziej dy-
namicznych literaturoznawców, co nie znaczy że skupiony na 
jednej tylko dyscyplinie. Przeciwnie, wkracza on na pole badaw-
cze pokrewnych nauk humanistycznych; zresztą  już przynajmniej 
dwie zostały zasygnalizowane w nagłówku. Jacek Kolbuszewski 
ostatnimi laty zaznaczył swe dociekania kilku kolejnymi książ-
kami o tematyce tatrzańskiej, dalszymi z kręgu tanatologii (tu 
również jako organizator dwu konferencji  w Karpaczu — 1997 
i 1998), wreszcie studiami i pięknym — bogato ilustrowanym — 
esejem Kresy. 

W prezentowanym tomie zostały zebrane teksty — z wyją-
tkiem pierwszego, w tytule tożsamego z tytułem całości — już 
wcześniej ogłoszone drukiem, tu zaś wydane z uzupełnieniami. 
Są  to: Rola literatury  w kształtowaniu  mitów politycznych XIX 
i XX  wieku  (s. 14-36); Z  dziejów  idei  niepodległości  w literaturze 
polskiej  lat  1795-1918 (s. 37-74); Poematy Artura Grottgera  (s. 75-
-95); Charakter  narodowy  Polaków  w literaturze  pięknej  (s. 96-162); 
Kultura  polska  w spotkaniu  ze Wschodem.  Zarys  nowego ujęcia (s. 163-
-186); Problematyka  niepodległościowa  w literaturze  polskiej  lat  1918-
-1932 (s. 187-218) oraz Z  dziejów  integracji  kulturalnej  na Ziemiach 
Odzyskanych.  Dyskusje programowe w „ Odrze  " 1945-1946 (s. 219-
-257). 

Przeważnie więc są  to teksty syntetyczne, rzeczywiście sta-
nowią  — jak to sygnalizuje jeden z cytowanych podtytułów — 
„zarys nowego ujęcia". Interesujące,  zwłaszcza dla historyka, są 
też uwagi wstępne wytrawnego badacza literatury, który część 
swych rozważań mógł ogłosić drukiem — ze względów cenzu-
ralnych — ze znacznym opóźnieniem. Lekturę ułatwia indeks 
nazwisk, zaś miejsce pierwotnej publikacji skrupulatnie reje-
struje nota edytorska. 

M.  K. 

The  Common Archival  Heritage  of  States  and Nations 
of  Central  and Eastern  Europe. Materials  of  the Inter-
national  Conference  Goiawice,  October 22-24, 1997, 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, War-
szawa 1998, ss. 202. 

Przemiany zaistniałe w Europie Środkowej po 1989 r. znacz-
nie zwiększyły możliwości korzystania przez zainteresowanych 
(głównie historyków) z materiałów archiwalnych. Zarazem po-
stawiły w nowym świetle, skrywany dotąd,  a w każdym razie rzad-
ko ujawniany, problem przynależności archiwaliów, zawłaszcza-
nych podczas wstrząsów  dziejowych minionych stuleci. Powy-
ższa publikacja, dedykowana pamięci Jerzego Skowronka, jest 
zbiorem materiałów z międzynarodowej konferencji  poświęco-
nej zagadnieniom wymiany informacji  i danych o archiwaliach 
mających  szczególną  wartość dla wszystkich państw naszego re-
gionu. Pewnego wyjaśnienia wymaga zawarte w tytule pojęcie 
międzynarodowego dziedzictwa archiwalnego. W myśl wytycznych 
UNESCO, oznacza to źródła archiwalne, które mają  wielkie zna-
czenie dla historii kilku narodów lub państw, znajdują  się nato-
miast w posiadaniu tylko jednego z nich (np. Metryka Litewska 
w znacznej części przechowywana w Moskwie). Głównym celem 
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organizatorów konferencji  (Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań-
stwowych, Związku  Archiwistów Polskich oraz Komitetu Badań 
Naukowych) było ustalenie kryteriów, jakie powinny spełniać 
materiały archiwalne, aby mogły być uznane za międzynarodo-
we dziedzictwo archiwalne, oraz sposobu informowania  o nich 
i ich udostępniania. Referaty  przedstawione na konferencji  za-
mieszczone zostały w dwóch częściach. Część pierwsza stanowi 
raczej przedstawienie problemów, z jakimi wiąże  się ono dla 
archiwistów z poszczególnych krajów — od Słowenii (która po-
siada bardzo niewiele źródeł dotyczących  swej historii, gdyż są 
one rozproszone w zasobach archiwów Włoch, Watykanu, Au-
strii, Węgier i Jugosławii), po Wspólnotę Niepodległych Państw 
(posiadającą  w swych archiwach wiele dokumentów dotyczących  in-
nych krajów). Na tym tle pojawiają  się teoretyczne rozważania na 
temat charakteru źródeł, które można zakwalifikować  do progra-
mu międzynarodowego dziedzictwa archiwalnego, współpracy mię-
dzynarodowej, zastosowania techniki komputerowej, wreszcie 
sukcesji i windykacji źródeł. W sumie sprowadzają  się one do po-
stulatów jak najszerszego informowania  o posiadanych zasobach, 
opracowywania specjalistycznych inwentarzy materiałów mogących 
zainteresować wiele stron (tu ciekawy referat  Wilhelma Lenza, 
dotyczący  przewodnika archiwalnego do historii Niemców w środ-
kowej Europie), udostępniania archiwaliów oraz ich kopiowania. 
Z postulatami tymi zgadzają  się wszyscy referenci,  pominąwszy 
wszakże dyskretnie fakt,  że zależy to w znacznej mierze nie tylko 
od prawodawstwa zainteresowanych stron i warunków ekonomicz-
nych lecz także najogólniej pojętych dobrych obyczajów. Uczest-
nicy konferencji  przyjęli w tej sprawie rezolucję, wyrażającą  wo-
lę wzajemnej współpracy, wymiany informacji  i kopii materiałów 
(w celu uzupełnienia posiadanych zasobów archiwalnych), ich udo-
stępniania, wreszcie rozpoczęcia przygotowań do opracowania prze-
wodnika archiwalnego, dotyczącego  materiałów interesujących  po-
szczególne państwa regionu, co miałoby być wstępem do stworze-
nia systemu informacyjnego,  obejmującego  międzynarodowe dzie-
dzictwo archiwalne Europy Środkowej. 

Znacznie bardziej interesująca  jest część druga. Zamie-
szczone w niej referaty  ilustrują  stronę praktyczną  problemu 
poprzez prezentację wybranych kolekcji źródeł, dotyczących  dzie-
jów kilku państw — materiałów do dziejów Nowogrodu znajdują-
cych się w Sztokholmie, informacji  o zasobach archiwalnych Ło-
twy, Białorusi, Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukrainy, Słowa-
cji, Węgier, Chorwacji, Jugosławii, Rumunii, Bułgarii oraz Turcji. 
Od całości odbiega nieco referat  Marka Konopki, stanowiący  pol-
ską  propozycję do zainicjowanego przez UNESCO programu „Me-
mory of  the World", którego myślą  przewodnią  jest sporządzenie 
listy źródeł dokumentujących  dziedzictwo intelektualne ludzkości. 
Polskiego czytelnika zainteresuje ponadto z pewnością  artykuł Mo-
she Mosseka (Dyrektora Archiwów Państwowych Izraela) poświę-
cony znajdującym  się w posiadaniu Izraela materiałom dotyczą-
cym Polski i polskich Żydów. 

Teksty referatów  opublikowane zostały w języku angielskim 
wraz z rosyjskim streszczeniem, bądź  w języku rosyjskim ze stre-
szczeniem angielskim. Wnosić stąd  można, że omawiane wydaw-
nictwo stanowić ma wizytówkę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań-
stwowych na forum  międzynarodowym. Niestety pewne niedo-
ciągnięcia  — zamieszczenie wstępu tylko w jednym z wspomnia-
nych języków, błędy korektorskie, momentami dość nieudolna 
angielszczyzna, czy błędy w rosyjskojęzycznym układzie spisu tre-
ści (część pierwsza, dotycząca  teorii, otrzymała tytuł części drugiej 
i na odwrót) — sprawiają,  że od strony edytorskiej wydawnictwo 
powyższe nie prezentuje się najlepiej. 

P. Dem. 

Jerzy Jarowiecki , Studia  nad prasą polską  XIX 
i XX  wieku,  Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 
1997, ss. 299. 

W ramach serii „Prace monograficzne  Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie" (nr 228) 
ukazał się monotematyczny zbiór prac badacza, od początku  twór-
czości naukowej związanego  z tą  uczelnią,  autora ponad 300 publi-
kacji, w tym 16 książkowych.  Pełną  informację  na ich temat zawiera 
wydana w tym samym roku i przez tegoż edytora zbiorowa księga 
Literatura,  prasa, biblioteka.  Studia  i szkice ofiarowane  Profesorowi 
Jerzemu  Jarowieckiemu  w 65-lecie  urodzin  i 40-lecie pracy naukowej. 
Tam też znajdziemy zestawienie jego dorobku, konsekwentnie zwią-
zanego z przeszłością  i teraźniejszością  bibliotek oraz z prasoznawst-
wem XIX i XX w., przede wszystkim na terenie Małopolski i jej 
dwóch głównych ośrodków — Krakowa i Lwowa. Poczesne w nim 
miejsce zajmują  dokonania dokumentacyjne, takie jak przygoto-
wana wspólnie z Barbarą  Górą  Prasa lwowska  w dwudziestoleciu 
międzywojennym.  Próba bibliografii  (Kraków 1994). Na marginesie 
tej niezwykle pracochłonnej i jakże potrzebnej edycji, poprzedzo-
nej gruntownym wstępem, nasuwa się tylko pytanie: dlaczego „pró-
ba"? Ostrożność to chyba nadmierna. Plon zbiorowych dokonań, 
inspirowanych przez J. Jarowieckiego i poprzedzonych konferen-
cjami naukowymi (1986 i 1991) stanowią  tomy Książki,  czasopis-
ma, biblioteki  Krakowa  XIX  i XX  wieku  (Kraków 1988) oraz Książ-
ki,  czasopisma, biblioteki  Krakowa  i Lwowa XIX  i XX  wieku  (Kra-
ków 1993). Liczne prace dotyczą  lat okupacji. 

Omawiany tom został opatrzony bogatym indeksem na-
zwisk i pseudonimów oraz obszernym 30-stronicowym indek-
sem tytułów prasowych. Oba świadczą  o gruntownej zawartości 
dzieła, które stanowi panoramę rozwoju prasy polskiej dwóch 
ostatnich stuleci. Autor uwzględnił niemal tysiąc  tytułów, od 
powijaków nowoczesnej prasy po czasy nam współczesne. 

Szczególnie interesujące  jest syntetyczne studium na temat 
przeszłości i teraźniejszości czasopism pedagogicznych (niektó-
rych zupełnie zapomnianych, nie uwzględnionych nawet w spe-
cjalistycznej Encyklopedii  wiedzy  o prasie). Otwiera ono książkę, 
po czym Autor wprowadza nas w arkana Lwowa — „miłego 
miasta" nad Pełtwią  w dwudziestoleciu. Są  to sprawy mało dziś 
znane, bowiem wiele pisano o księgozbiorach (o prasie mniej) 
z czasu zaborów, przede wszystkim o Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich. Tymczasem przed 1918 r. odnotowano ponad 
tysiąc  tytułów gazet i czasopism, podczas gdy w krótkich cza-
sach II Rzeczypospolitej ukazywało ich się niemal półtora raza 
więcej (1090 polskich i 402 ukraińskich). Całość więc tworzą  trzy 
studia, obejmujące  kolejne epoki dziejowe: Prasa lwowska  w dobie 
popowstaniowej; Lwowska prasa w dwudziestoleciu  międzywojen-
nym oraz Konspiracyjna  działalność  wydawniczo-prasowa  we Lwo-
wie w latach 1939-1945. 

Swoisty przerywnik między obrazem dokonań dziennikar-
skich w obu metropoliach galicyjskich stanowią  rozważania nad 
Prasą podziemną  na Śląsku  i w Zagłębiu  Dąbrowskim  w latach 
1939-1945, po czym Autor przechodzi pod Wawel w powojen-
nym półwieczu, zajmując  się najpierw czasami Polski Ludowej 
(Początki  prasy krakowskiej  po 1945 r), a następnie etapem zwykle 
określanym jako etap transformacji,  nie stosując  jednak tego czę-
sto nadużywanego terminu (Zmiany  w prasie krakowskiej  1989-
-1993). Ten właśnie — nie zakończony jeszcze — etap stano-
wi przedmiot analizy również w dwóch kolejnych rozdziałach, 
z których pierwszy ma charakter syntetyczny (Przekształcenia  pra-
sy polskiej  w latach 1989-1995), drugi zaś dotyczy prasy dla dzieci 
i młodzieży. 


