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jednakże nie znalazły one w jego memuarach odbicia. N ie oznacza to, że są one pozbaw ione wartości
poznaw czych. Autorowi przyszło działać w e wszystkich trzech zaborach, a także w e Francji, co
pozw oliło mu na ukazanie panujących tam nastrojów. Poza tym wielokrotnie przekraczał granice,
stykał się nie tylko z powstańcami, ale także z przedstawicielami władz zaborczych, prowadził agita
cję wśród K aszubów i Ślązaków. A zatem pomim o wskazanych niedostatków wspomnienia Sczanieckiego zasługują na poznanie, bow iem poza fragmentami bardziej nasyconym i realiami z czasów
młodości, mają jeszcze tę zaletę, że wprowadzają czytelnika w klimat epoki. Uzupełniają pamiętniki
innych W ielkopolan, jak Teodor Żychliński, Edmund Callier, Paweł W yskota-Zakrzewski, A lek
sander Guttry, Julian Łukaszewski.
N ależy wspom nieć o estetyce książki. To, że jest godna wyróżnienia, zawdzięcza W ydawnictwu
P ozn ańsk iego TPN. Interesujący jest również dobór ilustracji, w czym ma sw ój udział M agdalena
W arkoczewska. N ależy oczekiw ać dalszych tego typu edycji, bo dobrze św iadczą o poczynaniach
TPN w Poznaniu i jego W ydawnictwie.
R.E.

A[leksandra] B e r g m a n , S łow a p r a B ron isław a T araszkiew icza. H istoryczny
życcjapis. „Mastackaja litaratura”, M insk 1996, s. 190, 2 nlb.

Polscy historycy zainteresowani problemami m niejszości narodowych pow inni zwrócić uwagę
na tę książkę, jakkolw iek znaną od niemal dwudziestu lat z wydania oryginalnego. Ukazało się ono
nakładem Książki i W iedzy w 1977 r. (pod tytułem „Rzecz o Bronisławie Taraszkiew iczu”). Autorka
m usiała w ów czas zwalczyć rozmaite trudności, poczynając od przeszkód w uzyskaniu niektórych
źródeł, kończąc na ingerencjach cenzury, zwłaszcza dotkliwych w końcow ych partiach, w których
mowa o życiu Taraszkiewicza w ZSRR i jego śmierci. W pływ tej biografii na życie społeczne okazał
się natomiast większy, niż wielu innych rozpraw historycznych. Przyczyniła się bow iem w ZSRR do
rehabilitacji — jakkolwiek znacznie spóźnionej — pamięci Taraszkiewicza oraz innych działaczy
białoruskich, zamordowanych w następstwie fali represji stalinowskich. Książka miała także sporo
przychylnych recenzji oraz ułatwiła dalsze badania nad najnowszą historią Białorusi. Z upływem
czasu Autorka zdołała odnaleźć now e źródła i dzięki temu mogła opublikować parę artykułów prostu
jących błędne informacje zawarte w książce. Dopiero teraz ukazało się białoruskie wydanie, które
różni się pod niektórymi istotnymi względam i od wydania polskiego. Autorka m ogła dodać frag
m enty w sw oim czasie usunięte lub zm ienione przez cenzurę, wprowadziła now e informacje na
podstawie dawniej nieznanych źródeł, poprawiła błędy. M.in. podała w łaściw e okoliczności śmierci:
Taraszkiewicz został rozstrzelany 29 listopada 1938 r. (w edług oficjalnego św iadectwa zgonu zmarł
na serce 22 listopada 1941 r.). U sunęła także opinie i sformułowania, które nie wytrzym ały próby
czasu, albo były daniną na ołtarzu wym agań cenzuralnych.
J.T.

