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Artykuł umieszczony jest w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, 
gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych 
i społecznych, tworzonej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, 
powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego 
i kulturalnego.

Artykuł został opracowany do udostępnienia w Internecie dzięki
wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
dofinansowania działalności upowszechniającej naukę.
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Podstaw ow ą przesłanką poczynań caratu  po w ojnie krym skiej było, jak  słusz
nie konsta tu je  Szepielew, pragnienie takiego pokierow ania gospodarką Rosji, aby 
w yciągnąć korzyści (głównie n a tu ry  wojskow ej, w mniejszym  stopniu ogólnocywili- 
zacyjnej) z budowy samodzielnego przem ysłu, unikając jednocześnie społecznych i 
politycznych skutków  przeobrażeń kapitalistycznych. Oczywiste niepowodzenia w tej 
dziedzinie w ywołały napaści na zwolenników aktyw nej i nowoczesnej polityki gos
podarczej ze strony rzeczników tradycyjnego, rolniczego modelu. Spór ten  w pisał się 
w kontekst w alki konserw atystów  z liberałam i czy słowianofilów z „zapadnikam i”. 
Dochodziła do tego ryw alizacja m inisterstw , a także konflikty interesów  grup w pły
wowych na dworze i w państw ie. A utor uwzględnia wszystkie te ,czynniki, analizu
jąc je osobno w rozdziale pierwszym, poświęconym metodom badawczym. Pozostałe 
cztery rozdziały porządkują m ateria ł w ujęciu chronologicznym i dotyczą koleino o
kresów: 1856 — około 1862, 1862—1881, 1881—1892 i 1892—1903. W ykraczając poza 
wąskie ram y „polityki handlow o-przem ysłow ej” w ścisłym rozum ieniu tego słowa, 
Szepieliew pisze także o obrocie pieniężnym , budowie in frastruk tu ry  gospodarczej 
(głównie linii kolejowych) itd. P raca dostarcza w ielu inform acji tyczących się m e
chanizmów rządzenia Rosją w drugiej połowie X IX  w., zain teresuje zatem z pew 
nością nie tylko historyków  gospodarki.

W każdym rozdziale scharakteryzow ano pokrótce stan ekonomiczny k ra ju  w da
nym okresie, poglądy specjalistów  i osób podejm ujących decyzje gospodarcze, poli
tykę celną, p ro jek ty  reform  itd. Podstaw ę źródłową książki stanow ią m ateria ły  a r 
chiwalne wytworzone przez władze centralne; wykorzystano też spuścizny działaczy 
gospodarczych i innych polityków, drukow ane i rękopiśm ienne pam iętnik i oraz p ra 
sę. Ważny typ źródeł to zbiory praw  i przepisów, którym i starano  się regulow ać ży
cie ekonomiczne.

Autor zastosował sposób dokum entacji charak terystyczny  dla prac z dziedziny 
nauk ścisłych i biologicznych: zam iast przypisów  podaje każdorazowo num er pozy
cji w bibliografii oraz stronę, na k tórej znajdu je się odnośna inform acja. Identycz
nie postępuje z archiw aliam i. Mimo zrozum iałej oszczędności papieru  system  ten 
nie zdaje się odpowiedni dla opracowań historycznych.

Książka napisana je s t potoczystym stylem ; problem atykę, która uchodzi za tru 
dną przedstaw iono w niej w sposób żywy i interesujący. Oprócz bibliografii do 
tekstu  dołączono indeks osób oraz indeks instytucji, organizacji i firm .

A. S

Ju lian  D y b i e c. Mecenat naukow y i oświatowy w  Galieji 1860—1918. 
Polska Akadem ia Nauk, W ydział I N auk Społecznych. Zakład Narodo
wy im. Ossolińskich — W ydawnictwo, W rocław—W arszawa—K raków — 
G dańsk—Lódź 1981, s. 216.

Że działalność naukow a nie może rozw ijać się w oparciu o zasadę sam ofinanso
w ania zdaw ano sobie 'spraw ę w  epoce kapitalizm u a naw et wcześniej. S tąd pow sta
ła konieczność zapew nienia tej działalności podstaw  finansowych. Opieka nad ba
daniam i naukow ym i, nad polską spuścizną k u ltu ra ln ą  czy nad kształceniem  polskie, 
inteligencji jako przyszłej nosicielki i krzew icielki świadomości narodow ej nabie
rała szczególnego znaczenia w  okresie b raku  w łasnej państwowości, znaczenia rzec 
można o charak terze narodow ym . li\u to r postaw ił sobie za cel prześledzenie charak
te ru  i wpływ u m ecenatu społecznego na niektóre dziedziny życia naukowego i kul
turalnego w  G alicji w okresie jej autonom ii, która stw arzała pew ne możliwości, o
czywiście nie w ystarczające, do finansow ania z budżetu państw owego i krajowegc 
niektórych przedsięwzięć na tym  polu. Skąpość tych funduszy jak  i ograniczone ici*



Z A P IS K I 217

przeznaczenie przede w szystkim  na cele szkolnictw a spowodowały, że dużego zna
czenia nab iera ła  ofiarność społeczna, k tó ra  je uzupełniała i rozszerzała na inne dzie
dziny. A utor zbadał kilka w ybranych pól, na których powyższa ofiarność znalazła 
swój wyraz. P rzedstaw ił opiekę nad szkolnictwem  w szystkich szczebli od elem en
tarnego poczynając ze szczególnym uwzględnieniem  problem u rozlicznych fundacji 
stypedialnych. Wiele m iejsca poświęcił rozm aitym  inicjatywom  wydawniczym, k tó 
re m iały na celu zarówno u trw alen ie w  słowie drukow anym  twórczości naukow ej, 
jak  i dostarczenie popularnej lite ra tu ry  dla szerokich w arstw  społecznych. Wreszcie 
na koniec skupił sw oją uw agę na bibliotekach, z których niektóre pełniły funkcję 
skarbnic wiedzy narodow ej, grom adząc pam iątki przeszłości a także, stanow iły w ar
sztat dla badań  naukowych, inne zaś um ożliw iały dostęp do słowa drukowanego u 
pośledzonym w arstw om  społeczeństwa (np. biblioteki szkół ludowych i biblioteki 
powszechne).

Jednocześnie poprzez pryzm at rozm iaru ofiarności różnych kręgów  społeczeńst
wa na cele oświatowe sta ra  się autor wysnuć wnioski co do zgodności głoszonych 
haseł pozytywistycznych (zwłaszcza pracy organicznej) z rzeczywistą działalnością 
na tym  polu. Wielkość społecznych świadczeń na rzecz wyższych uczelni określa 
stosunek do nauki w ogóle, zaś bardzo liczne stypendia są w yrazem  preferencji 
poszczególnych kierunków  nauczania. C harak ter m ecenatu ulega w om awianym  o
kresie przekształceniu. Obok istniejącego m ecenatu  indywidualnego ksz tałtu je  się i 
rozw ija opieka finansow a nad ośw iatą i nauką, na k tórą sk ładają się niekiedy drob
ne a liczne składki przedstaw icieli różnych w arstw  społecznych: mieszczaństwa,
burżuazji, inteligencji a niekiedy chłopów. Ten rodzaj m ecenatu przybiera z bie
giem czasu form y instytucjonalne. W arunki polityczne spraw iły, że w G alicji zna
lazła swoje odbicie ofiarność społeczna płynąca z; pozostałych zaborów a zwłaszcza 
z K rólestwa i Cesarstw a.

P raca została oparta m. in. na źródłach archiw alnych i rękopiśm iennych pocho
dzących z archiw um  UJ i A kadem ii Um iejętności, a także U niw ersytetu Lwowskiego 
i Politechniki Lwowskiej, k tóre są przechow yw ane w AGAD.

A. B.
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