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księcia oleśnickiego Konrada IX Czarnego, Małgorzatę, córkę Siemowita V mazowieckiego. Wszystkie te braki i błędne
rozwiązania powodują, że oba połączone w jeden indeksy (w przypadku miejscowości np. nie wiadomo dlaczego raz nazwy
polskie są podane, a kiedy indziej nie), są w zasadzie tylko rejestrem imion własnych występujących w kronice (i częściowo
we wstępie edytorskim). Znacznie lepszy jest indeks rzeczowy, choć mógłby być nieco bardziej rozbudowany.
Jest to więc edycja, która może i powinna stać się dobrym punktem wyjścia dla badań nad Eschenloerem i jego dziełem
kronikarskim, ale sama podejmuje je w ograniczonym zakresie. Te bowiem wymagają także żmudnej pracy nad Eschenloerem-pisarzem miejskim i kancelaryjną częścią jego spuścizny. Roth poskąpiła nam, czego należy żałować, swojej wiedzy
o tej problematyce, w kilku jedynie miejscach ograniczając się do znanych już zresztą w literaturze przedmiotu rozważań
o jego roli jako tłumacza m.in. korespondencji z kurią rzymską i legatami papieskimi oraz dwóch dzieł historiograficznych
o szczególnej aktualności — Historia Bohemica Piccolominiego i Historia Iherosolimitana Roberta Monachusa (s. 15, 16)
— a także niezwykle zwięzłej refleksji o kronikarzu-interpretatorze i komentatorze wydarzeń (s. 115-117). Nie znajdziemy
więc we wstępie do edycji pogłębionego spojrzenia na kronikę, żadnej perspektywy porównawczej z miejską historiografią
niemiecką, zwłaszcza XV w., ani z wcześniejszą, wrocławską i śląską tradycją kronikarską i annalistyczną. A przecież aż prosi się o autorytatywny sąd autorki edycji co do charakteru samej kroniki, określanej w literaturze jako swego rodzaju eklektyczne, łączące różne gatunki literackie (są w niej i najczystsze egzempla) dzieło. Osąd tym bardziej cenny, że przed nią być
może tylko Markgraf miał tak pełny obraz obu wersji Eschenloerowej Historii.
Mimo tych krytycznych uwag trzeba stwierdzić, że otrzymaliśmy wydanie na wysokim poziomie edytorskim, oddające
obraz obu piętnastowiecznych rękopisów i starej edycji Kunischa, pozwalające swobodnie operować także wersją łacińską
kroniki. Przekazując je w ręce historyków i historyków literatury Roth postawiła wielkie zadanie badawcze przed nimi. Nie
możemy mieć pretensji, że nie zechciała ich w tym wyręczyć. Teraz warto podjąć trud dotarcia z tym dziełem do szerszego
grona czytelników w Polsce. Dwa najcenniejsze dzieła historiograficzne poświęcone późnośredniowiecznemu Wrocławowi:
kronika Eschenloera i Klosego Darstellungen der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau vom Jahre 1458 zum Jahre 15261 powinny być przetłumaczone na język polski. Tam będzie miejsce na dobre indeksy i rozbudowane przypisy rzeczowe.
Halina Manikowska
Instytut Historii PAN
Warszawa
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W stosunkowo znacznym nakładzie (1000 egz.) ukazał się pierwszy tom inskrypcji z kościołów wileńskich w paralelnej
polsko-litewskiej edycji, przygotowany dzięki dotacjom Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej
w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (tu bodaj najważniejszy okazał się udział merytoryczny w kwerendach), opublikowany zaś z funduszy Ministerstwa Kultury Litwy i Dyrekcji Upamiętnienia Tysiąclecia Nazwy Litwy i dofinansowany przez zasłużone wydawnictwo wileńskie Aidai. Wspólny wieloletni trud zaowocował cenną publikacją utrwalającą m.in. udział poszczególnych nacji w wielowiekowej kulturze religijnej miasta nad Wilią.
Pracę przygotował zespół w składzie W. Appel, Bartosz Awianowicz, Veronika Gerliakiené (tłumaczenia z łaciny i litewskiego), Magdalena Grajewska, Nijole Juchneviciené (przekłady z polskiego i litewskiego), Katarzyna Malinowska, Maria Marcinkowska i Eugenija Ulcinaité. Zdjęcia wykonali Kosma Appel i W. Appel. Współpracowali z nimi członkowie studenckiego Koła Naukowego Filologów Klasycznych UMK oraz pracownicy Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu
Wileńskiego.
Publikowana część dzieła zawiera zachowany od XVII stulecia materiał epigraficzny z dziesięciu wileńskich świątyń
rzymsko-katolickich, a mianowicie katedry św. Stanisława i św. Władysława oraz kościołów: świętych Piotra i Pawła na Antokolu (w okresie po II wojnie światowej, kiedy tamta była zamknięta, pełnił jej funkcje i przechowywał trumnę z relikwiami św. Kazimierza, patrona Wielkiego Księstwa Litewskiego), św. Kazimierza (w owym czasie zamienionego na Muzeum
Ateizmu, w czasach zaborów na sobór prawosławny), św. Michała Archanioła (wzniesiony w pierwszej połowie XVII w.
przez Sapiehów z przeznaczeniem na ich rodowe mauzoleum; za Litwy Radzieckiej utworzono tu dotąd funkcjonujące Muzeum Architektury), Franciszkanów pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, Wszystkich Świętych, Trynitarzy (Pana Jezusa),
św. Rafała, św. Krzyża i św. Stefana.
Przygotowywany tom II ma objąć inskrypcje przede wszystkim z obu świątyń nad Wilenką — urzekającej swą zewnętrzną architekturą pod wezwaniem św. Anny, sąsiadującej z nią znacznie większych rozmiarów bernardyńskiej, przywracanej po latach do swej kultowej funkcji — św. św. Franciszka i Bernardyna oraz Jakuba i Filipa, św. Jana, św. Jerzego,
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św. Katarzyny, św. Mikołaja, św. Teresy oraz Misjonarzy. Dla Polonii wileńskiej — pozwolimy sobie zauważyć — szczególne
miejsce zajmuje podominikański kościół św. Ducha zawierający liczne interesujące inskrypcje. Wydawcy ostrożnie zapowiadają możliwość zebrania po ukończeniu zasadniczych prac w trzecim tomie również materiału epigraficznego z pozostałych —
istniejących oraz dawnych — świątyń niekatolickich (liczne cerkwie i sobór prawosławny, zbory ewangelicko-augsburski, założony w 1553 r. oraz ewangelicko-reformowany w jego ostatniejsiedzibie przy ul. Zawalnej, gdzie został przeniesiony w wyniku
rozruchów wyznaniowych z 1640 r.); pytanie czy również niechrześcijańskich (synagogi starozakonne, meczet tatarski).
Czteroletnie prace inwentaryzacyjno-dokumentacyjne utrwalały stan aktualny inskrypcji w warunkach specyficznych,
jako że w większości kościołów miały miejsce prace remontowe, niekiedy całkiem gruntowne. Utrudnienia obejmowały
zwłaszcza części klasztorne oraz podziemia. Wypadało się spieszyć, jako że wspomniane prace powodowały ubytki w stanie
epitafiów, niektóre ulegały zniszczeniu lub były usuwane, jak mosiężna tabliczka ku czci biskupa Ignacego Massalskiego,
straconego podczas Insurekcji 1794 r., przez jednych traktowanego jako zdrajcę, przez innych nazywanego męczennikiem
litewskim: zniknęła w katedrze po 1999 r. Z kolei pod koniec 2002 r. pojawiły się litewskie inskrypcje wraz z pomnikami
upamiętniającymi biskupów J. Steponaviciusa i M. Reinysa. Uwzględniono napisy zarówno zachowane w całości, jak i fragmentarycznie, także wkomponowane w malowidła ścienne, kilka inskrypcji trumiennych oraz okolicznościową z barokowej
świątyni na Antokolu. Zrezygnowano natomiast z tekstów, wykonanych w wielu egzemplarzach i powtarzających się w różnych kościołach. Przeważa początkowo (wieki XVII i po części XVIII) łacina, następnie dominuje język polski i wreszcie od
połowy XX w. jego miejsce zajmuje litewski.
Tekst każdej inskrypcji rozpoczyna zaprezentowanie jej treści, określenie rodzaju, fotografia. Oryginały łacińskie są
opatrzone w tłumaczenia na oba języki. Historyk zaduma się nad niektórymi tekstami, jak ten z medalionu ze współczesnej
dedykacji upamiętniającej (po łacinie i po litewsku) chrzest Mendoga z okazji jego 750-lecia: Mindaugas rex Lithuaniae coronatus A. D. MCCLIII, filius specialis Sanctae Romanae Ecclesiae, fundator dioecesis Lithuaniae et primae ecclesiae cathedralis. Szczególny syn Świętego Kościoła Rzymskiego, niech już będzie, wszak to okolicznościowe określenie apostaty (a może i człowieka, który po przyjęciu chrztu nie zaprzestał oddawania hołdu dotychczasowym bóstwom pogańskim — jak pisze
niekoniecznie obiektywne źródło ruskie), ale ta diecezja litewska to już mocna przesada; można było — wszak konsultowano napis z historykami? — ową pochwałę pominąć. Co najwyżej wypadałoby napisać o katedrze, w żadnym jednak wypadku
o diecezji, gdyż Chrystian mógł być biskupem misyjnym czy dworskim, diecezja w dzisiejszym znaczeniu nie wchodziła w rachubę. To nie wszystko. Przed trzydziestu kilku laty poważni badacze pobłażliwie traktowali przypuszczenie jednego
z młodszych wówczas kolegów, jakoby stolicą Mendoga miało być Wilno. Dziś, w niepodległej republice, zapotrzebowanie
na taką konstatację jest już wyraźne i propagowane na szeroką skalę a sprzyja temu pomnik króla Mendoga wystawiony w 750-lecie jego koronacji na terenie otaczającym dawny zamek dolny. To może być zrozumiałe, ale w podziemiach katedry zaznaczone jest napisem miejsce, w którym miała znajdować się świątynia Mendoga.
Powyższa uwaga wykracza poza zasięg informacji inskrypcyjnych, trudno się jednak przed nią powstrzymać, spoglądając na medalion reprodukowany na s. 31 Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium, dzieła niezmiernie ważnego dla dalszych badań nad kulturą Wilna oraz zachowania wiedzy o źródłach odchodzących w przeszłość.
Marceli Kosman
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zakład Kultury Politycznej
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ku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ss. 676.
Po ponad trzydziestu latach ukazało się drugie wydanie Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku Ireneusza
Ihnatowicza1. W pracach nad jego aktualizacją uczestniczył Andrzej Biernat, który też — po śmierci profesora Ihnatowicza w 2000 r. — czuwał nad redakcją i doprowadził przedsięwzięcie do publikacji. Mimo utrzymania poprzedniego zakresu
rzeczowego, chronologicznego i terytorialnego, obecne wydanie jest znacznie obszerniejsze. Powiększeniu uległa przede
wszystkim część dotycząca archiwów, bibliotek i muzeów. Zauważone przez recenzentów2 pierwszego wydania braki informacji zostały oczywiście uzupełnione, błędy poprawione, a dane, które straciły aktualność — zweryfikowane.
Zakres rzeczowy Vademecum obejmuje kilka dziedzin. Pierwsze trzy rozdziały części pierwszej (s. 13-106; sto tabel)
dotyczą źródeł metrologicznych (miar czasu, długości, powierzchni, pojemności i masy) oraz pieniędzy. Ich użyteczność dla
historyka zajmującego się okresem, kiedy nie obowiązywał system metryczny, nie wymaga wyjaśniania. Tablice chronologiczne (w sumie 24) dostarczają danych o różnych sposobach rachuby czasu (kalendarz gregoriański, juliański, muzułmański, żydowski, rewolucyjny francuski), umożliwiających przeliczanie dat, podają ważniejsze święta kościelne (m.in. także
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M. in. recenzje w „Studiach Źródłoznawczych": Stanisława Nawrockiego tomu pierwszego w t. 14 (1969), s. 209-211 oraz Jerzego Serczyka tomu drugiego w t. 17 (1972), s. 209-211.

