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ko z nazwiskiem. Być może brak imienia w odniesieniu do nie-
których zostanie w przyszłości uzupełniony, „w wydaniu (jeśli 
nadarzy się okazja) następnym", jak pisze pod koniec obszerne-
go wstępu Wydawca. Należałoby mu tego życzyć. 

Obszerny wstęp to gruntowne studium, napisane — jak 
zwykle u A. Sajkowskiego — językiem żywym, przypominają-
cym najlepsze wzorce z siedemnastowiecznej polszczyzny. Au-
tor nie mógł sobie nie pozwolić na sięgnięcie w „prehistorię", 
czyli do czasów „ostatniej z książąt  słuckich", Zofii  z Olelkowi-
czów (zm. 1612), pierwszej żony Bogusławowego rodzica, Janu-
sza Radziwiłła, który też odziedziczył pokaźne dobra po wy-
gasłym rodzie. Dalej Wydawca zbliżył się już do tematu, pi-
sząc  o tak sobie doskonale ze źródeł znanych oficjalistach  księ-
cia koniuszego, by dalej przejść do pamiętnikarza i jego dzieła 
(s. 32-63) i zakończyć wywody prezentacją  zasad wydania 
(s. 64-65). 

Wybór tekstów został ujęty wedle sześciu kolejnych lat — 
od 1695 do 1700 (s. 69-302) i uzupełniony aneksem z wcześ-
niejszych lat udokumentowanych w istniejących  partiach Dzien-
nika  z lat 1682-1692 (Sejmiki)  oraz 1682-1684 (Wesela,  Zgo-
ny), s. 303-325. Wierzymy Wydawcy, że wybrał najciekawsze 
materiały, a kto miałby wątpliwości  może sięgnąć  do pełnej za-
chowanej podstawy rękopiśmiennej w zbiorach Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie. Trud zaś jego wieloletni w pełni docenią 
zwłaszcza badacze życia politycznego, kultury, obyczajowości 
i spraw wyznaniowych (protestantyzmu i katolicyzmu) w Wiel-
kim Księstwie Litewskim. 

M.  K. 

Tadeusz Szperna, Z  listów  do farmaceuty  — biblio-
fila  Michała  Rawity-Witanowskiego  (1859-1943),  „Ac-
ta Universitatis Lodziensis", Folia librorum 9, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, 
s. 139-161. 

Michał Rawita-Witanowski z zawodu był farmaceutą, 
z zamiłowania był jednak historykiem. Wydał m.in. monografie 
Łęczycy (1899 r.), Kłodawy (1904 r.) i Koła (1913 r.). Jego pra-
ce odznaczają  się dużą  sumiennością.  Wykorzystywał on w swoich 
badaniach liczne źródła archiwalne, które często przytaczał in 
extenso. W niektórych przypadkach źródła wykorzystane przez 
Witanowskiego zaginęły, co zwiększa wartość jego prac. Niniej-
sza publikacja obejmuje 14 listów (z lat 1885-1939) pisanych do 
Witanowskiego przez dwanaście osób (m.in. S. Chodyńskiego, 
F. Kraszewskiego, H. Łopacińskiego, E. Majkowskiego). Listy, 
pochodzące  z archiwum domowego rodziny Rawitów-Witanow-
skich, obecnie są  własnością  autora (podarowane zostały przez 
córkę M. Witanowskiego). Dotyczą  one różnych zagadnień: in-
formują  o rynku księgarskim, o wymianie ekslibrisów między zbie-
raczami (Witanowski miał dużą  kolekcję ekslibrisów). Listy te 
przynoszą  ciekawe informacje  o kontaktach między badaczami, 
m.in. pokazują  zasadę wzajemnych kwerend i przesyłania sobie 
informacji  źródłowych (nb.  nie zawsze prośby o przesłanie od-
powiednich wypisów kończyły się sukcesem, np. ks. Stanisław 
Chodyński, znany archiwista włocławski, pisał do Witanowskie-
go w 1897 r.: „zrobieniem [...] odpowiednich wypisów dla Sz. 
Pana zająć  się nie mogę, bo mam tyle własnych zajęć i obowiąz-
ków, że żadną  miarą  wystarczyć nie zdołam"). Interesujące  są 

informacje  o losach bibliotek zmarłych badaczy: Z. Glogera i K. 
Stronczyńskiego. Z wielu ciekawych wzmianek o zbiorach ar-
chiwów i bibliotek polskich wspomnieć należy informację,  prze-
kazaną  przez H. Łopacińskiego w liście z 1897 r., o istnieniu Li-
ber consularis civitatis Koło  z lat 1479-1500. Wzmianka ta jest 
bardzo interesująca,  bowiem w dotychczasowej literaturze przed-
miotu nie wymienia się owej księgi (zob. H. Samsonowicz, Śre-
dniowieczne  księgi  sądowe  małych miast w Polsce, w: Homines  et 
societas, Poznań 1997, s. 478 n.). Do tej pory z Koła znane były 
jedynie księgi ławnicze i wójtowskie z lat 1480-1493 (zob. Ar-
chiwum Państwowe miasta Poznania i województwa  poznańskie-
go, oprac. pod red. Cz. Skopowskiego, Warszawa 1969, s. 69). 

P. W. 

Lexikon soucasnych ceskych historikù.  Opracowali Ja-
roslav Panek i Petr Vorel przy udziale innych 
historyków czeskich. Historicky ustav AV CR, Sdru-
źeni historikii CR, Vychodoceské muzeum, Praha 
1999, ss. 375. 

We wrześniu 1999 r. delegaci na VIII zjazd Czeskiego To-
warzystwa Historycznego w Hradec Kralove otrzymali wśród 
okolicznościowych publikacji gruntowne kompendium zawiera-
jące  informacje  o współczesnych historykach czeskich (w tym 
szerokim kręgu spotykamy pracowników uczelni, placówek na-
ukowych, duchownych — m.in. aktualnego arcybiskupa Pragi). 
Lektura dzieła pozwala zauważyć dużą  aktywność na polu na-
ukowym również prowincjonalnych ośrodków, przy zachowaniu 
wysokiej poprzeczki w kwalifikowaniu  osób potraktowanych ja-
ko „współcześni historycy czescy". Łącznie  leksykon obejmuje 
721 nazwisk, a przy nich podaje podstawowe dane biograficzne 
(data urodzenia, drogi tzw. kariery naukowej) oraz adresowe 
i zestawienie najważniejszych prac. W niektórych wypadkach in-
formacje  te zostały uzupełnione odwołaniem do pełnej opubli-
kowanej w specjalnych opracowaniach bibliografii.  Dzięki te-
mu zyskujemy rozeznanie co do kondycji współczesnej historio-
grafii  czeskiej (wiek uczonych, dynamika twórcza, związek  eta-
towy z uczelniami i placówkami naukowymi). Poruszanie się 
w gąszczu  informacji  ułatwiają  indeks rzeczowy oraz obszerny 
wykaz skrótów. Wielce pożyteczne jest też zestawienie instytucji 
(szkoły wyższe wedle miejscowości, placówki Czeskiej Akade-
mii Nauk i inne, biblioteki, muzea i galerie, archiwa, gimnazja, 
urzędy państwowe i kościelne). 

Wykaz został poprzedzony instruktywną  przedmową  pió-
ra obu redaktorów, dodatkowo cenną  ze względu na zawartą 
w gruntownych przypisach najnowszą  bibliografię  dotyczącą  aktu-
alnych problemów czeskiej historiografii. 

M.  K. 

Janusz Dunin, Pismo zmienia świat.  Czytanie.  Lek-
tura. Czytelnictwo,  Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa-Łódź 1998, ss. 237. 

Obok dotychczas funkcjonujących  podręczników czytelnic-
twa A. Wajdy, Metodyka  i organizacja czytelnictwa  oraz J. Woj-
ciechowskiego, Czytelnictwo  pojawiło się kolejne opracowanie 
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autorstwa J. Dunina, bibliotekarza, badacza kultury popularnej 
i literatury, wykładowcy w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. 

Praca ta, jak pisze Autor, może stanowić rodzaj alterna-
tywnego podręcznika, bądź  lektury uzupełniającej  do nauki 
przedmiotu zwanego umownie czytelnictwem. Książka  adreso-
wana jest do różnych odbiorców głównie dla studentów biblio-
tekoznawstwa, ale też i dla wszystkich zainteresowanych dzieja-
mi kultury i książki.  Odbiega ona od typowej formuły  podręcz-
nika, bowiem składa się z 31 rozdziałów będących  w istocie kró-
tkimi esejami na wybrane tematy, powstałymi na kanwie prowa-
dzonych wykładów. Część z nich była już publikowana w „No-
wych Książkach"  i na łamach innych czasopism. Do pracy do-
łączona  została bibliografia  najważniejszej literatury (281 po-
z y c j i ) . 

Przedmiotem badań czytelniczych, ogólnie określając,  jest 
obszerna problematyka relacji zachodzących  między książką 
a czytelnikiem (czytelnikami). Autor koncentruje się na poka-
zaniu socjologiczno-kulturowej i historycznej problematy-
ki z zakresu czytelnictwa. Poruszane wątki  dotyczą  roli książ-
ki w kulturze w przeszłości i obecnie, znaczenia piśmienności 
w kulturze, dziejów czytania (czytelnictwa) i kształtowania się 
publiczności czytającej,  rozszerzania się zjawiska alfabetyzacji 
społeczeństwa, jak również analfabetyzmu  funkcjonalnego  oraz 
literatury popularnej. Część rozważań dotyczy funkcjonowania 
rynku książki  w przeszłości i obecnie: roli cenzury, bestsellerów, 
produkcji wydawniczej w warunkach wolnego rynku, problemów 
udostępniania książki,  roli bibliotek, itd. 

Mimo wyraźnie wyeksponowanej problematyki historycz-
no-socjologicznej, w pracy znalazły się też tradycyjnie, podo-
bnie jak we wcześniej wymienionych podręcznikach, rozdziały 
dotyczące  psychofizycznego  i pedagogicznego aspektu czytania. 
Zrezygnował jednak Autor z rozważań metodologicznych, z sy-
stematycznego wykładu na temat historii książki,  chociaż ta osta-
tnia kwestia pojawia się przy okazji omawiania dziejów czyta-
nia/czytelnictwa i kształtowania się publiczności czytelniczej. 

J. Dunin stara się dowieść, jak większość badaczy i miło-
śników książki,  że książka  jest niezbędnym wynalazkiem wyni-
kającym  z właściwości naturalnych człowieka, ale niekoniecznie 
używanym czy potrzebnym wszystkim. Badania nad społecznym 
zasięgiem książki  w Polsce przeprowadzone w 1996 r. pokazu-
ją,  że około 42% dorosłych Polaków nie sięgnęło ani razu po 
książkę,  przy czym 34%, a więc 1/3 ograniczała się do przeczy-
tania czy przejrzenia od 1 do 3,4 książek,  rzadziej 6 książek 
w roku badań. Mimo to należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
wszyscy, nawet nie czytający,  pozostają  w mniejszym czy więk-
szym stopniu w sferze  oddziaływań kultury pisma, co ma od-
zwierciedlenie w pojęciowym sposobie myślenia. Odmienny spo-
sób postrzegania rzeczywistości i jej opisywania, m.in. stosowa-
nie określeń poglądowo-przykładowych,  charakterystyczny jest 
dla społeczności pozostających  w kręgu kultury oralnej. W tym 
przypadku, należałoby zwrócić uwagę na przytaczane przez 
J. Dunina wyniki badań empirycznych dotyczących  piśmienno-
ści społeczeństwa współcześnie, ujawniające  istotne problemy 
znacznej części badanych w poruszaniu się w kręgu kultury pi-
sma. Z drugiej strony, analizując  dzieje czytania (czytelnictwa), 
Autor słusznie zwraca uwagę na rozszerzanie się kręgu publicz-
ności czytelniczej na przestrzeni dziejów, czemu sprzyjał stop-
niowy proces upowszechniania umiejętności czytania, jak i wy-
nalazki czyniące  książkę  łatwiej dostępną.  Rozważania nad spo-
sobami i okolicznościami lektury oraz możliwościami poznania 

tego zjawiska w odniesieniu do przeszłości warto uzupełnić o nie 
cytowane studium M. Rowickiej o scenach lektury w polskiej 
powieści realistycznej drugiej połowy XIX w. (1992). 

Część poruszanych zagadnień dotyczy funkcjonowania 
książki  w warunkach wolnego rynku. Chociaż analiza zjawisk 
dziejących  się współcześnie, a więc nie zakończonych, jest zada-
niem niezmiernie trudnym, Autor podejmuje próbę opisania 
przynajmniej ich części. Warto dodać, że zniesienie cenzury 
i ograniczeń związanych  z reglamentacją  papieru po 1989 r. za-
owocowało pojawieniem się znacznej liczby wydawnictw — 
w 1993 r. było ich już około 2273, obecnie (1998), jak podaje 
Centrum Informacji  o Książce,  działa 1927 firm,  co w porówna-
niu z liczbą  55 wydawnictw sprzed 1989 r. pokazuje skalę zmian. 
Nastąpiły  przekształcenia natury jakościowej w strukturze pro-
dukcji wydawniczej — pojawiły się książki  autorów wcześniej 
nieznanych polskiemu czytelnikowi, rozpowszechniły się nowe 
typy pismiennictwa. Do głosu doszedł czytelnik nie zawsze na-
leżycie zorientowany, jednak to on ostatecznie decyduje o po-
wodzeniu bądź  fiasku  działalności wydawniczej. 

Analiza wyborów czytelniczych, zarówno obecnie jak 
i w przeszłości, pokazuje, że uwaga czyteników niejednokrotnie 
skierowana jest w stronę lekkiej porozy. 

Autor chętnie posługuje się pojęciem „czytania", zaś poję-
cie „czytelnictwo" uznaje za sztuczny twór powołany do życia 
przez badaczy, teoretyków i biurokratów, a odpowiedni dla tych, 
których interesuje ujęcie ilościowe. Jest to więc jeszcze jedna 
propozycja terminologicza, gdyż dotychczas pojęcie „czytania" 
odnoszono do zjawisk natury psychofizycznej  (przyswajanie tre-
ści wyrażonych za pomocą  znaków), zaś pojęcie „czytelnictwo" 
odnoszono do zjawisk ze sfery  komunikacji społecznej. Posługi-
wanie się abstrakcyjnymi, „sztucznymi" pojęciami jest domeną 
każdej dyscypliny naukowej, dlatego też rozróżnienie pojęć „czy-
tanie" i „czytelnictwo" wydaje się zasadne. Tym bardziej, że 
używanie pojęcia „czytania", wbrew zamiarom Autora, niekiedy 
powoduje niejasności i odnoszone bywa do różnych zjawisk (np. 
w rozdziale 4 mowa jest o nauce czytania w znaczeniu umiejęt-
ności rozpoznawania liter, natomiast w rozdziałach 6 i 10 poję-
cie czytania odnoszone jest w pierwszym przypadku do zjawisk 
natury historyczno-socjologicznej, w drugim dotyczy zaś badań 
czytelniczych i ich relacji z literaturoznawstwem). 

Mimo szerokiego adresu czytelniczego, kierującego  pracę 
również do osób nie zajmujących  się profesjonalnie  książką, 
w pracy zadbano o objaśnienie głównych pojęć pojawiających 
się w badaniach nad książką  i czytelnictwem. Można jedynie 
uzupełnić objaśnienia dotyczące  pojęcia „społecznego obiegu" 
(o czym mowa w rozdziale 17), zgodnie z definicją  sformułowa-
ną  przez S. Żółkiewskiego, a oznaczającego  „krążenie  tekstów 
literackich między odrębnymi typami nadawców a swoistymi 
środowiskami odbiorców, tekstów odbieranych w określonych, 
charakterystycznych dla danej kultury społecznych sytuacjach 
komunikacji literackiej" (Kultura  literacka  1918-1932, Wrocław 
1973, s. 412). 

Bogaty wybór problemów podjętych w pracy dobrze poka-
zuje złożoność zjawisk czytelniczych, a interesujący  styl narracji 
oraz wielka erudycja Autora powodują,  że otrzymaliśmy przy-
datną  i ciekawą  lekturę dla studentów bibliotekoznawstwa 
i wszystkich zainteresowanych przeszłością  i stanem obecnym 
książki. 

A. D. 


