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odbiorcy, utrafieniu  w jego gusty i potrzeby ideowe (np. chęć 
obejrzenia wydarzenia, w którym sami widzowie lub ich syno-
wie uczestniczyli), a także na dość powszechnej dostępności 
(niewygórowane ceny wstępu i system ich obniżek dla poszcze-
gólnych kategorii czy w pewnych terminach). Mimo wszystko 
jednak dla mas pracujących  (przede wszystkim robotników) był 
to, jak wynika z przytoczonych przez Dussela danych liczbo-
wych i przeliczeń, wydatek zbyt duży. Rynek dla panoram oka-
zywał się już pod koniec XIX w. mimo wszystko zbyt płytki, 
w czym udział miała zapewne także rosnąca  konkurencja. Nie 
uratowały sytuacji nowe wynalazki w rodzaju moving panora-
mas w USA i Europie, stwarzające  widzom np. iluzję podróży 
statkiem po Missisipi i Missouri, czy „mareoramy" (gdzie np. 
widzowie przeistaczali się w pasażerów parowca zawijającego 
do różnych portów Morza Śródziemnego) lub licząca  940 m 
długości panorama odtwarzająca  podróż koleją  transsyberyj-
ską.  Lwowska Panorama Racławicka Kossaka i Styki, obecnie 
we Wrocławiu, nie była zatem niczym nadzwyczajnym w Euro-
pie, natomiast jako nadzwyczajną  wypadnie określić jej żywot-
ność i trwałe miejsce w świadomości historycznej narodu. 
Wprawdzie vom bewegten Bild  zu den  bewegten Bildern  des 
Films  ist kein direkter  Bogen zu schlagen  (s. 439), ale dopiero 
bujny (pierwsze stałe kino w Berlinie w 1905 r., w 1907 było ich 
już 139, a w 1910 w całej Rzeszy działało już 1000-1500 kin) 
rozwój kinematografii  sprawił, że także tematy historyczne sta-
ły się naprawdę dostępne (na ogół w granicach ceny biletów 20 
do 30 fenigów)  niemal dla każdego. 

J.  S. 

Specjalnyje  istoriczeskie  discipliny.  Uczebnoje  posobie, 
red. M. M. Krom, Ewropejski Uniwersitet 
w Sankt-Peterburge, Wyd. „Dmitrij Bułanin", 
Sankt-Peterburg 2003, ss. 634, il. 

Jest to drugie, poprawione i uzupełnione wydanie 
akademickiego podręcznika nauk pomocniczych historii. 
Redaktor tomu i autorzy odżegnują  się jednak od tradycyjnej, 
przestarzałej już ich zdaniem nazwy tych nauk, nazywając  je 
„specjalnymi dyscyplinami historycznymi". Uznają,  że obecnie 
dyscypliny te stanowią  „samodzielne dziedziny naukowego 
poznania, o własnym przedmiocie i metodach badań, mogące 
z powodzeniem podejmować i rozwiązywać  ważne problemy 
o charakterze ogólnohistorycznym" (s. 3). Zespół omawianych 
nauk jest jednak klasyczny i obejmuje paleografię  (z fili-
granologią),  chronologię, numizmatykę, sfragistykę,  ge-
nealogię, heraldykę, geografię  historyczną  oraz metrologię, 
w opracowaniu wybitnych specjalistów tych przedmiotów. 
Ramy chronologiczne pracy obejmują  okres od wczesnego 
średniowiecza do czasów nowożytnych, chociaż — jak nu-
mizmatyka — sięgają  też antyku i doby współczesnej. Autorzy 
wykorzystują  materiał źródłowy głównie ruski i rosyjski, ale 
z odwołaniami do kontekstu europejskiego. Zwraca uwagę 
brak dyplomatyki, której tylko pewne elementy zawarte są 
w wykładzie paleografii  i sfragistyki;  nauka o dokumencie jest 
bowiem wykładana w odrębnym kursie archiwistyki. 

Praca składa się z dwóch części: teoretycznej, tj. omówienia 
poszczególnych dyscyplin (s. 9-512) oraz materiałów poglądo-
wych i zadań do zajęć praktycznych, służących  dydaktyce (s. 513-
-619). Obie części są  bogato ilustrowane (m.in. załączony  al-

bum paleograficzny,  obrazujący  typy i rodzaje pisma). Całość 
zamyka bibliografia  poszczególnych dyscyplin (s. 620-631). 

S. K.  K. 

Spis zawartości  prasy wielkopolskiej,  zeszyty 16-19. 
Opracowały Hanna W i e l a n d i Krystyna J a z -
don, Poznań 2002-2003. 

W serii „Prac Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu" 
ukazały się kolejne zeszyty (16-19) dokumentujące  zawartość 
XIX-wiecznej prasy wielkopolskiej pod zaborem pruskim (na 
temat poprzednich zeszytów (1-15) zob. St. Zródł. XXXIX, 
2001, s. 225). Zespół przygotowujący  bibliografię  został 
uszczuplony z przyczyn losowych o jedną  osobę. Omówienie 
treści „Warty. Tygodnika poświęconego nauce, rozrywce i wy-
chowaniu" z lat 1875-1890 przygotowała H. Wieland (ukazało 
się jako zeszyt 16 część pierwsza, następna w przygotowaniu), 
natomiast K. Jazdon opracowała zawartość „Oświaty. Pisma 
sześciotygodniowego, poświęconego domowemu i szkolnemu 
wychowaniu" z lat 1765-1867 (nr 17, s. 27), „Orędownika Na-
ukowego" 1840-1846 (nr 18, s. 76) oraz „Przyjaciela Ludu" 
z okresu 1834-1849 (nr 19, s. 238). Jak zwykle, każdy zeszyt za-
opatrzony jest w identyczny całostronicowy wstęp od redakcji. 

Z pewnością  największe zainteresowanie wzbudzi ten 
ostatni periodyk, który był sygnowany w Lesznie a przejściowo 
(w 1845 r.) również w Poznaniu i miał pełny tytuł „Przyjaciel 
Ludu czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości". 
Jego mecenasi z kręgu zachowawczego ziemiaństwa wielkopol-
skiego starali się unikać tekstów politycznych i tym samym 
współczesności, natomiast preferowali  przeszłość w jej histo-
rycznym i obyczajowym wymiarze, etnografię,  twórczość ludo-
wą  i oczywiście biografistykę.  Sporo miejsca zajmowała litera-
tura. Informacje  zawarto w ramach dziesięciu działów tema-
tycznych. Wspomniany zeszyt niewątpliwie  będzie szczególnie 
przydatny w badaniach, nie tylko prasoznawczych. 

B. K. 

Librorum Amatori.  Praca zbiorowa pod red. Andrze-
ja Pawła B i e s i a SJ. Wyższa Szkoła Filozoficz-
no-Pedagogiczna „Ignatianum" — Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2004, ss. 232. 

Podtytuł tej publikacji wyjaśnia, że ma ona charakter jubi-
leuszowy: Księga  pamiątkowa  ofiarowana  ks.  Czesławowi  Mi-
chalunio SJ  na 50-lecie ofiarnej  pracy w Bibliotece Filozoficznej 
Towarzystwa  Jezusowego  w Krakowie.  Natomiast skrót edytorski 
może nie dla wszystkich jest jasny WAM — nazwa obecnie 
używana — oznacza wielce zasłużone dla nauki nie tylko koś-
cielnej Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, sięgające 
XIX wieku i rozwijające  ożywioną  działalność pod patronatem 
Prowincji Małopolskiej zakonu jezuitów. Książka  jest wyrazem 
hołdu dla skromnego, ale jakże zasłużonego pracownika książ-
ki, który jej udostępnianiu służy przez ponad pół wieku. 

Tom otwiera dedykacja pt. Od  Przyjaciół  i Czytelników 
z charakterystycznymi pierwszymi zdaniami: „Bibliotekarz 
w ciągłym  przebywaniu z książkami  staje się swoistą  encyklo-
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pedią  ogólnej wiedzy, przewodnikiem po utrwalonych na pi-
śmie ideach i osiągnięciach  przeszłości i teraźniejszości. Gdy 
sam kocha książkę,  potrafi  się nią  życzliwie dzielić... Jednak 
nie zawsze użytkownicy patrzą  łaskawym okiem na biblioteka-
rza. Zwykle zarzucają  mu... rzekome zbyt wielkie utrudnianie 
dostępu do posiadanych i przezornie pilnie strzeżonych skar-
bów". Z taką  opinią  redaktor dzieła, aktualny szef  Biblioteki 
Naukowej Kolegium Jezuitów w Krakowie (z pewnością,  choć 
nie podpisany, on jest autorem przedmowy) polemizuje, dając 
zwięzłą  charakterystykę Jubilata. 

Książka  składa się z czterech części, z których pierwsza 
(Człowiek  i dzieło)  dotyczy jego postaci. O Czesławie Michalu-
nio (ur. 1919), który był dyrektorem Biblioteki Filozoficznej  od 
1954 do 2000 r., piszą  Roman Darowski, jeden z najczęstszych 
jej użytkowników, podobnie jak Tadeusz Ślipko (nagłówek jego 
szkicu dał też tytuł całości) oraz najbliższe współpracowniczki, 
Aleksandra Ostrowska i Halina Madrjas. Oddali oni hołd nie-
zwykle pracowitemu Librorum Amatori, którego zajęcia biblio-
teczne dominowały nad innymi, ale i tych nie brakowało — 
prowadził wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Krakowie oraz w pięciu innych uczelniach kościelnych, był 
autorem kilku podręczników i skryptów, kilku artykułów z po-
granicza filozofii,  opracował też w internecie zbiór 8 tysięcy ła-
cińskich przysłów, powiedzeń i sentencji. 

Dla historyka kultury interesujące  będą  trzy następne czę-
ści, dotyczące  bibliotek dawnych i współczesnych. Pierwsza po-
święcona jest księgozbiorom jezuickim w Krakowie, poczyna-
jąc  od okresu staropolskiego, który omówił w obszernym stu-
dium najwybitniejszy ich znawca, Ludwik Grzebień SJ. Ich 
późniejsze losy naszkicował Kazimierz Konopka (przedruk 
krótkiego tekstu z lat 1910-1912); tekst nie żyjącego  już Dietri-
cha Herzoga ma charakter wspomnieniowy i dotyczy okolicz-
ności uratowania przed zagładą  krakowskiej Biblioteki Jezui-
tów podczas II wojny światowej. Monografia  Biblioteki Nauko-
wej pióra Kornelii Wody zawiera zarys jej dziejów oraz charak-
terystykę zbiorów. Klasyk historiografii  zakonnej, Stanisław 
Bednarski, swego czasu (na II Zjazd Bibliotekarzy Polskich 
i IV Zjazd Bibliofilów  Polskich w 1929 r.) ogłosił druczek 
o bibliotece jakobina a następnie carskiego dygnitarza Józefa 
Kalasantego Szaniawskiego (zm. 1843), zdrajcy sprawy naro-
dowej, przy tym pasjonata — bibliofila,  która po śmierci wła-
ściciela znalazła się w Krakowie i została włączona  po powro-
cie w 1867 r. do tego miasta jezuitów do utworzonej wówczas 
książnicy  ich Prowincji Małopolskiej. 

O poszczególnych kolekcjach zakonnych w części III to-
mu piszą  kolejni autorzy (m.in. L. Grzebień, Ludwik Piech-
nik SJ, Jerzy Paszenda SJ), którzy zajmują  się m.in. zbiora-
mi podręczników, lokalami, tekstami muzycznymi, zbiorami 
z Grodna, Połocka, Tarnopola i Bądkowic  koło Chyrowa, a tak-
że postaciami bibliotekarzy, zwłaszcza Adama Kochańskiego 
z drugiej połowy XVII w. Ogłoszono też po raz drugi (pierwo-
druk z 1925 r.) list Kaspra Niesieckiego (1682-1744) z 1732 r. 

do ówczesnego referendarza  koronnego Józefa  Andrzeja Za-
łuskiego, stanowiący  wynik przeprowadzonej na zlecenie przy-
szłego biskupa kijowskiego kwerendy bibliotecznej w zbiorach 
zakonnych. Dział zamyka podstawowa bibliografia  do bibliotek 
zakonnych w całości oraz w poszczególnych kolegiach, zesta-
wiona przez A. P. Biesia SJ. 

Natomiast na krótki ale treściwy dział „Virtualia" składa-
ją  się informatory  o bazach bibliotecznych oraz o internetowej 
bazie DICTA  (http://www.jezuici.krakow.pl). Książka  ma istot-
ne znaczenie materiałowe, zawiera też kilka cennych opraco-
wań nowszych i przypomina dawniejsze trudno dziś dostępne 
teksty dotyczące  bibliotek. Jezuici krakowscy tym wydawnic-
twem złożyli piękny hołd swemu sędziwemu konfratrowi. 

B. K. 

Fondy  a sbirky Archivu Akademie  ved  Ceské  republiky. 
Opracowali Hana Barvikova, Helena J a n d e -
r o v a i Vaclav Podany, Archiv Akademie Ved 
Ceské Republiky, Praha 1999, ss. 362. 

Przewodnik po zbiorach Akademii ukazał się jako nr 13 
w cyklu „Studia Historiae Academiae Scientiarum" w Pradze 
i obejmuje obok wstępu (zarys historyczny i charakterystyka 
kolekcji) działy obejmujące  instytucje (1-251), osoby (252-
-483), zbiory (484-493) oraz Bibliotekę Archiwum (494). Ca-
łość zaopatrzona jest w obszerne indeksy — osobowy, instytu-
cji i czasopism, problemowy oraz rzeczowy. Dwa pierwsze są 
najobszerniejsze, obejmujący  instytucje został podzielony na 
część historyczną  oraz zbiory Czechosłowackiej Akademii 
Nauk, w których wyodrębniono sześć części: powstanie, kie-
rownictwo naukowe, aparat administracyjny, organy pomocni-
cze wraz z radami i komisjami, dokumentacja osobowa oraz 
społeczny ruch naukowy. 

Tradycje badawcze związane  są  z Królewskim Czeskim 
Towarzystwem Naukowym (1784) i następnymi organizacjami 
powstałymi w XIX w. oraz po odzyskaniu niepodległości, aż po 
CzAN (1952), przekształconą  w Czeską  po oddzieleniu się Sło-
wacji. Bogata dokumentacja pochodzi z czasów powołanej 
w 1890 r. Czeskiej Akademii Umiejętności i Sztuk, której miej-
sce zajęła wspomniana Czechosłowacka Akademia Nauk. Jej 
gmach główny znajduje się naprzeciw sławnego Narodnego Di-
vadla. Zorganizowane archiwum prowadzi — obok nadzoru 
nad zbiorami — działalność naukową  w zakresie informacji 
o posiadanych zasobach. Nakładem wydawnictwa „Academia" 
ukazała się m.in. dokumentacyjna praca: Alena Slechtova i Jo-
sef  Levora, Clenkové  Ceské  Akademie  Ved  a Umëni  1890-1952, 
Praha 1980, II wyd. 2004, s. 444. 

M.  K. 

http://www.jezuici.krakow.pl

