


mentalnością Zofii Jagiellonki i jej zainteresowaniami. Po raz pierwszy ukazując na kolekcję Jagiellonki jako na 
zalążek późniejszej sławnej biblioteki książąt na Wolfenbüttel, Jan Pirożyński określa jej rolę w kulturze XVI w., 
a nawet w czasach późniejszych.

Omawiana książka stanowi pasjonującą lekturę. Wzorowa od strony warsztatowej, prezentująca wielkie 
bogactwo informacji, pozwala jednocześnie lepiej zrozumieć typowy dla średniowiecza i okresu nowożytnego los 
kobiety z kręgów panujących, zmuszonej w wyniku „politycznego” małżeństwa pędzić życie w trudnych warun
kach obcego kraju. Wplata się ta praca w modny nurt gender studies, choć autor zastrzega swoją w tym wzglę
dzie odrębność. Mimo tych zastrzeżeń książka wzbogaca wydatnie historiografię dotyczącą kobiet i ich roli 
w dziejach.

Ostatnia książka Jana Pirożyńskiego stanowi podsumowanie ważnego etapu badań z zakresu studiów 
nad renesansem w Polsce i w Niemczech oraz stosunków polityczno-dynastycznych i kulturalnych w tej epoce. 
Ogromnie żal, że przedwczesna śmierć autora położyła kres jego twórczym poszukiwaniom, przynoszącym tak 
cenne rezultaty.
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Instytut Historii

Petr К  a 1 e t a, Cesta do Halice. Frantisek Rehor a poznanizivota vÿchodniHalice ve druhé 
polovine 19 stoleti, Praha 2004, Votobia s. r. o., s. 266, 3 nlb.

Petr K a l e t a  pisze w ostatnim akapicie książki: „Dziś mało kto w Czechach zna Frantiśka Re hora i nawet 
większość mieszkańców wschodnioczeskich Steżer [miejsce urodzenia— JT] nie spotkała się z jego nazwiskiem” 
(s. 222). Tym bardziej nie jest znany w Polsce, także wśród historyków, a —jak wynika z recenzowanej książki — 
był badaczem godnym uwagi, a jego spuścizna, zachowana w czeskich placówkach naukowych, może mieć zna
czenie dla badań nad wschodnią częścią zaboru austriackiego w drugiej połowie XIX w.

Frantisek Rehor (1857-1899) pochodził z zamożnej rodziny rolniczej, uczył się w szkole realnej w Hradci 
Krâlové; od wczesnej młodości wyróżniał się zdolnościami i wcześnie zainteresował historią oraz kulturą ludową, 
wiele czytał. Od 1877 r. mieszkał we wsi Wołków (Wowkiw) w okolicach Lwowa, gdzie jego ojciec wydzierżawił 
folwark. Tutaj nawiązał kontakty z lwowskim środowiskiem czeskim, później także z działaczami ukraińskimi, 
a zainteresowania doprowadziły go do zbierania obiektów świadczących o kulturze miejscowych ukraińskich 
chłopów. W 1878 r. zaproponował współpracę Czeskiemu Muzeum Przemysłowemu, którego twórca (Vojtëch 
Nâprstek) interesował się także etnografią. Od tego czasu Rehor nie tylko stał się stałym współpracownikiem 
Muzeum, ale także — dzięki systematycznym odwiedzinom Pragi — wszedł w środowisko intelektualistów cze
skich, fascynujących się koncepcją wzajemności słowiańskiej, kulturą i przeszłością słowiańskich narodów. Autor 
pisze: „W osiemdziesiątych latach XIX w. można było się spotkać w Czechach ze specyficznym zjawiskiem. 
Z upływem czasu rozwinęło działalność wielu prywatnych badaczy słowiańskich i entuzjastów, którzy poza swymi 
zajęciami zawodowymi stali się w większości samorzutnymi przedstawicielami kultury jakiegoś słowiańskiego 
narodu” (s. 87). Wprawdzie z upływem lat wielu z nich rozczarowało się do słowianofilstwa, lecz Rehor pozostał 
do końca życia zapalonym kolekcjonerem i badaczem kultury wsi wschodniej Galicji, systematycznie uzupełnia
jąc zbiory praskich placówek naukowych dzięki podróżom po tych ziemiach, zarówno na własny koszt, jak też 
przy finansowym wsparciu czeskich instytucji naukowych. Interesował się także stosunkami między chłopami 
a Żydami. Prowadził również systematyczne zapiski w notatnikach, a wiele spostrzeżeń przekazywał w listach do 
swych przyjaciół, zwłaszcza mieszkających w Pradze.



Książka ukazuje działalność Rehora oraz rezultaty jego badań i kolekcjonerstwa na tle sytuacji Czech 
w drugiej połowie XIX w., dziejów wschodniej Galicji, jej ludności i stosunków tam panujących w okresie, gdy ba
dacz tam przebywał.

Logiczna struktura wykładu łączy biografię Rehora z charakterystyką historyczną, geograficzną i etnogra
ficzną Galicji wschodniej, krytycznym omówieniem dorobku naukowego bohatera książki oraz stosunkami na 
ziemiach czeskich w drugiej połowie XIX w. Książka składa się z krótkiego wstępu oraz sześciu rozdziałów. Au
tor przedstawia w pierwszym z nich źródła oraz literaturę dotyczącą zagadnień omawianych w książce, w drugim 
ukazuje historyczne i etnograficzne regiony Ukrainy oraz skład narodowościowy ludności, trzeci ukazuje Galicję 
wschodnią w drugiej połowie XIX w. (w tym imigracje czeską), czwarty zawiera biografię Frantiśka Rehora, piąty 
omawia jego stosunek do Żydów i Hucułów, szósty przedstawia obraz wsi wschodniej Galicji w jego artykułach 
i notatkach. Obszerny i systematycznie ułożony wykaz źródeł i literatury ma dla historyka samoistne znaczenie, 
jako dobry przewodnik bibliograficzny po zagadnieniach omawianych w książce.

Zwięzłe zkonieczności zarysowanie dziejów Galicji wschodniej będzie dla polskiego historyka najmniej in
teresujące, aczkolwiek jest dobrym wprowadzeniem, które pozwala zrozumieć warunki, w jakich badał miejsco
we stosunki Rehor. Najciekawszy będzie bez wątpienia obraz wsi ukraińskiej, a także mało u nas znanego cze
skiego środowiska czeskich entuzjastów Słowiańszczyzny. Największym zapewne pożytkiem będzie zwrócenie 
uwagi na znaczenie zbiorów archiwów i muzeów czeskich oraz opublikowanego dorobku czeskich entuzjastów 
wzajemności słowiańskiej dla studiów nad stosunkami w zaborze austriackim w XIX w. i na początku XX w. Jak 
wynika z recenzowanej książki, materiały te są rozproszone po rozmaitych instytucjach oraz zbiorach prywat
nych, a także w czasopismach niemal u nas nieznanych. Kaleta wykorzystał obfite zbiory znajdujące się w Cze
chach, a także we Lwowie i Bratysławie. Oprócz instytucji centralnych (jak na przykład Archiwum Akademii 
Nauk Republiki Czeskiej, Muzeum Narodowe w Pradze), dotarł do kolekcji znajdujących się w posiadaniu osób 
prywatnych i do archiwów prowincjonalnych. Jest to ważną wskazówką dla polskich badaczy, gdyż we współczes
nych warunkach coraz łatwiejszych wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do krajów sąsiednich, warto jest podjąć 
kwerendy w archiwach, muzeach i bibliotekach — także prowincjonalnych — u naszych sąsiadów, zwłaszcza po
łudniowych, gdzie straty podczas drugiej wojny światowej były znacznie mniejsze niż w Polsce.
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