Zapiski krytyczne i sprawozdania

szernym wstępem dotyczącym jego pamiętnika jako źródła historycznego i tekstu literackiego. P. Bukowiec wysoko ocenia
wartość faktograficzną tekstu: „Dla badacza kultury, w tym
także literackiej, ziem wschodniego pogranicza Pamiętniki Kazimierza Bujnickiego są źródłem pierwszorzędnej wagi, nieomal bezcennym. Decyduje o tym po pierwsze czas i miejsce ich
powstania. Są one jedynym tego typu dokumentem powstałym
na terenie byłych Inflant Polskich w XIX wieku. Kolejnym
czynnikiem wpływającym na wyjątkowo wysoką ocenę rangi
prezentowanego tekstu jest osoba jego autora. Kazimierz Bujnicki był, obok Gustawa Manteuffla, najbardziej znanym, najaktywniejszym przedstawicielem tamtejszej szlachty polskiej...". Dla językoznawcy dzieło przedstawia szczególną wartość ze względu na barwną literacką polszczyznę, wzbogaconą
licznymi regionalizmami w zakresie słownictwa, fonetyki, leksyki i stylistyki. Zabrakło jedynie — z żalem zauważa wydawca
— materiałów etnograficznych, choć znane były zainteresowania Bujnickiego kulturą i folklorem łotewskim. Czy jednak autor „fascynacje owe przemilczał", czy raczej skupił uwagę na
typowych wspomnieniach; wszakże nie pisał dzieła naukowego
o kulturze ludowej Inflant swoich czasów!
M. K.

dą do obiegu naukowego przede wszystkim na Litwie i w Polsce. Szkoda jedynie, że poskąpiono miejsca na udostępnienie
przedmowy również w języku polskim. Ale to drobiazg, najważniejsze że nie poprzestano na tłumaczeniu notatek biskupa
żmudzkiego na jeden z jego języków ojczystych, ale również
pieczołowicie uwzględniono drugi z tych języków. Miejmy nadzieję, że jest to jaskółka zapowiadająca nowy etap w edytorstwie źródeł do dziejów przedrozbiorowej Rzeczypospolitej
oraz jej spadkobierców z Wielkiego Księstwa pod zaborem rosyjskim, czy — jak to określili dwaj kowieńscy autorzy niedawno wydanej (także w Krakowie) syntezy — Pod berłem carów.
M.K.

Manual Encyklopedie ceskych dejin (Prirulka pro
zpracovatele — Heslar — Vzorova hesla), opracowali
Jaroslav P a n e k l Oldrich T ù m a przy współpracy
z Jirim K o c i a n e m , Jirim M i k u l c e m, Janem
P e l i k a n e m , Miloslavem P o l i v k ą , Alesem
P o r i z k ą, Svatovą E a k o v ą, Evą S e m o t a n o v ą
oraz autorami przykładowych haseł. Historicky
ustav AV CR, Praha 2003, ss. 483.

Książka inauguruje kolejną serię prac Instytutu Historii
Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Opera Instituti Historici
Pragae) — seria E: Encyclopaedica. Aktualny dyrektor i jego
współpracownicy prezentują program imponującego przedsię2003, ss. XXX, 933.
wzięcia naukowego, przewidzianego na wiele lat pracy zespołowej, którego realizacja pozwoli stworzyć fundamentalne
W pięknej szacie graficznej badacze litewscy opublikowadzieło historiografii czeskiej, mocno osadzonej w nauce euroli obszerny tom pism biskupa żmudzkiego, który używał rówpejskiej i światowej. Przygotowania rozpoczęto przed pięciu lanież polskiej wersji nazwiska jako Maciej Wołonczewski
ty, kiedy Jaroslav Pânek, jeden z czołowych dziś humani(1801-1875) i jest znany w naszym kraju przede wszystkim jako
stów nad Wełtawą, objął wspomniane stanowisko w macierzyautor wydanego w dokonanym przez Maurycego Hryszkiewistym instytucie. Był wówczas zarazem prorektorem Uniwersycza tłumaczeniu ze żmudzkiego (język oryginału) z przedmową Stanisława Smolki Biskupstwa żmujdzkiego (Kraków 1898). tetu Karola do spraw kontaktów międzynarodowych, które
w czasie całej kadencji niepomiernie zdynamizował; przyniosło
Ostatnimi laty historycy wileńscy, zwłaszcza Vytautas Merkys,
to efekty, które obecnie procentują, również w zakresie jego
poświęcili wiele uwagi postaci i spuściźnie tego wielce zasłużodyscypliny naukowej. Oczywiście podstawowe znaczenie miało
nego dla katolicyzmu oraz swego narodu duchownego, publistworzenie szerszego zespołu badawczego na terenie Czech,
kując w krytycznych edycjach m.in. kolejne tomy jego prac.
Moraw i Śląska. Wśród towarzyszących fundamentalnej —
Obecnie zastęp ten powiększyła wytrawna badaczka wieków
przewidywanej na ponad 20 woluminów — inicjatywie przedXVIII i XIX, A. Prasmantaité, którą wsparli w przekładzie
sięwzięć wymienić należy wydany w 2004 r. pierwszy tom Słowtekstów polskich (te zdecydowanie przeważają) Jan Jurkiewicz,
nika biograficznego ziem czeskich, Leksykon historycznych miejzaś łacińskich (jest ich niewiele) Eugenia Ulcinaité. Otrzymaliscowości Czech, Moraw i Śląska (Praha 2001), w niemieckiej
śmy wydanie paralelne: lewa strona oryginał, prawa jego przewersji językowej: Stuttgart 1998. Z innych wydawnictw należy
kład na język litewski. Oby ta inicjatywa zapoczątkowała publiwymienić trzytomowy słownik biograficzny obejmujący postakowanie źródeł zgodnie z potrzebami czytelnika litewskiego,
cie (również żyjące) z XX wieku (Cesky biograficky slovnikXX.
ale i z respektem wobec tekstów pierwotnych. Dzieło zostało
stoleti, Praha 1999).
zaopatrzone w gruntowny aparat naukowy oraz obszerne indeksy: osobowy i geograficzny. Obszerna przedmowa ukazuje
Autor wstępu, J. Pânek, dokonał też wnikliwej charakterypostać biskupa, zawartość tomu i reguły wydawnicze.
styki przygotowywanego dzieła (s. 9-58), której uzupełnienie
Motiejus Va l a n с i u s,Nam{ uzraśai. Sudarê Aldona P r a s m a n t a i t ê, Bal tos lankos, [Vilnius]

Część zasadniczą otwierają Rozmaite wiadomości zebra- stanowi wykaz haseł (s. 59-175). Rozpoczął od zaprezentowania nowoczesnych encyklopedii historycznych i specjalistyczne przez księdza Macieja Wołonczewskiego (s. 4-231), ciąg dalszy stanowią nieco obszerniejsze Rozmaite wiadomości zebrane nych leksykonów na świecie, przede wszystkim w Europie (po(s. 232-529); uzupełnienie stanowią Rozmaite wiadomości oraz czesne miejsce w erudycyjnej egzemplifikacji zajmuje literatuDiariusz zdrowia mego (530-549), całość zamyka Pamiętnik do- ra niemiecka i polska) by w oparciu o ten materiał dojść do
mowy (s. 550-706) i Wiadomość o czynnościach pasterskich bi-rozważań na temat Encyklopedii historii Czech (ECD), s. 31-40
oraz precyzyjnej kategoryzacji haseł, podzielonych na pięć grup
skupa M. W. (s. 708-866).
(A-E), do których zakwalifikowanie oznacza zarazem ramy
Notatki Wołonczewskiego stanowią prawdziwą kopalnię
objętościowe (A: od 11 do 30 stron; B: 6-10; C: 1-5; D: 3-29
informacji o kraju, ludziach, historii politycznej, kulturze umywierszy; E: 1-2 wiersze). Lektura tekstu pozwala stwierdzić, że
słowej i — oczywiście — samym autorze. Z pewnością wej-
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koncepcja całości została gruntownie przemyślana, co pozwoli licznemu zespołowi autorów i redaktorów stworzyć całość
zwartą pod względem formalnym i lokującą ECD w ekskluzywnym gronie znakomitych dzieł encyklopedycznych z zakresu historii. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w lekturze szeroko
zakrojonego wykazu haseł (np. wśród arcybiskupstw obok praskiego znajdujemy gnieźnieńskie, mogunckie, morawskie i ołomunieckie), starannie — tak się wydaje — wyselekcjonowanego celem uniknięcia jakże często w takich sytuacjach spotykanej przypadkowości. Należy sądzić, że odpowiednie miejsce
zajmą np. stosunki czesko-litewskie a także polskie kontakty
literackie (Kraszewski, Sienkiewicz itd.) Nie zapomniano o powiązaniach z pokrewnymi dyscyplinami, czego przykładem jest
politologia. Uchylono rąbka tajemnicy publikując przykładowe
hasła z poszczególnych kategorii (s. 179-477), zaczynając od
stosunków czesko-brytyjskich (20 s.) oraz dyplomacji czechosłowackiej (34 s.). Autorami wiodących artykułów są doświadczeni i znani badacze, ale też nie brak przedstawicieli młodszego pokolenia.
Opublikowanie (na niemal 500 stronach) założeń i próbnych wybranych haseł z jednej strony pozwoli zorganizować rzeczową dyskusję celem udoskonalenia całościowej wersji, z drugiej zaś zawczasu spopularyzuje ideę encyklopedii,
stanowiącej w swym założeniu wizytówkę współczesnej historiografii czeskiej.

Redakcję tomu powierzono Stefanowi Plaggenborgowi. Pierwszy, podwójny zeszyt ukazał się w 2001 r., a już w dwa lata
później liczący niewiele mniej niż 1300 stron druku tom został
ukończony.
Ukazanie się wymienionego w nagłówku tomu VI, stanowiącego „wprowadzenie do literatury, źródeł i pomocy naukowych" do historii Rosji stanowi miłą niespodziankę, a zarazem
wzór, który warto by zastosować przy podobnych publikacjach.
Wprawdzie poszczególne tomy zostały zaopatrzone w podstawowe, nawet stosunkowo dość obszerne, wstępy źródłoznawczo-literaturoznawcze, ale w ujęciu chronologicznym niesposób było wielu zagadnień przedstawić w odpowiednim kontekście i w dłuższych sekwencjach czasowych. Kwestie heurystyczne w przypadku dziejów Rosji, jak nietrudno się domyślić, maą
szczególne znaczenie. Autorzy wprowadzenia podzielili materiał na 11 zasadniczych, wewnętrznie rozbudowanych rozdziałów, w których (pomijam wstępy) przedstawili w kolejności: literaturę ogólną (encyklopedie, opracowania ogólne itp.);
problemy w docieraniu do literatury przedmiotu (warunki pracy w bibliotekach rosyjskich, bibliografie, katalogi, informacja
o nowościach); historiografię dziejów Rosji — od historii historiografii, poprzez syntezy, po poszczególne działy historii: historia społeczna i gospodarcza (ze statystyką), historia prawa,
urzędów, nauki, szkolnictwa, kultury, literatury, muzyki i teatru, sztuki i architektury, kościołów, wojskowości; źródła (źródłoznawstwo, edycje, praca w archiwach rosyjskich); biografistyka, terminologia pokrewieństwa, antroponimia i genealogia;
M. K.
chronologia i kalendarz; masy i wagi; monety i numizmatyka;
symbole (sfragistyka, heraldyka, falerystyka); terytorium i ludność (geo- i etnografia). W charakterze ekskursu zamieszczono stosunkowo obszerny wywód na temat przekładów i tekHandbuch der Geschichte Russlands, Bd. 6, herausgestów obcojęzycznych do historii Rosji. Całości dopełniają: wygeben von Klaus Zernack: Peter H o f f m a n n (unkaz stosowanych skrótów, krótki słowniczek wybranych rosyjter Mitarbeit von Lothar K ö l m), Einführung in Liskich terminów historycznych oraz trzy skorowidze: rzeczowy,
teratur, Quellen und Hilfsmittel, Anton Hiersemann,
pojęć geo-etnograficznych i osób.
Stuttgart 2004, ss. XII, 340.
Jak widać z powyższego przeglądu, „Wprowadzenie" daje
więcej niż można by się z góry spodziewać. Zamiast suchych
Inicjatorom, redaktorom, wydawnictwu i autorom niezestawień bibliograficznych, autorzy przedstawili zwartą, lomieckiego „podręcznika" historii Rosji należy pogratulować
gicznie skonstruowaną narrację ciągłą, nie cofając się przed
konsekwencji i odpowiedzialności naukowej. Do podręcznika
sądami wartościującymi, ale z zachowaniem pełnego obiektyzaczęto się przygotowywać w latach sześćdziesiątych XX w.,
wizmu. Na uwagę zasługuje zróżnicowany, krytyczny, lecz wolkonkretny plan ogłoszono w 1974 r., a począwszy od 1976 r.,
ny od uprzedzeń stosunek do dorobku nauki w okresie sowiecprzez cały czas w zasłużonej stuttgarckiej oficynie Hiersemankim. Główny nacisk położony został na piśmiennictwo i źródła
na, ukazywały się, nie bez krótszych i dłuższych przestojów, kolejne zeszyty (Lieferungen). Handbuch został zaplanowany na rosyjskie, kraje i narody żyjące pod rosyjską dominacją zostały
uwzględnione jedynie rudymentarnie, choć użytkownik na ogół
trzy tomy, z których każdy ze względu na objętość musiał zostać podzielony na dwie części (Halbbände). Pierwszy tom, znajdzie najważniejsze do nich odniesienia. Uwzględniony został w pewnej mierze dorobek rosyjskiej nauki emigracyjpod redakcją Manfreda Hellmanna, ukończony w 1989 r., objął
nej, oraz nauki niemieckiej (także w byłej NRD), w skromniejokres od początków i państwa kijowskiego po rok 1613; tom II,
szym zakresie również anglosaskiej. Wczytując się w publikacpod redakcją Klausa Zernacka, ukończony w 2001 r., okres od
ję, można dostrzec ogromną dynamikę i różnorodność nauki
1613 do 1856 r.; tom III, pod redakcją Gottfrieda Schramma,
historycznej w Rosji ostatnich kilkunastu lat, co nie może, nozostał ukończony w 1992 r. i objął okres od 1856 do 1945 r.
tabene, nie wywoływać raczej pesymistycznych refleksji w naW roku 2002 jako tom IV został opublikowany (przygotoszym kraju, w sytuacji, gdy w wielu ośrodkach naukowych niewany przez Lothara Kölma i Christopha Schrödera, redaktor:
wątpliwy jest regres naukowych kontaktów z Rosją.
K. Zernack), indeks do trzech pierwszych tomów. Ze względu na upływ kolejnego półwiecza, a także na przypadający na
rok 1991 kres istnienia Związku Radzieckiego, podjęto decyzję
J. S.
przygotowania V tomu, obejmującego okres od 1945 do 1991 r.

