


180 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

418 obiektów — wśród nich portrety, plany architektoniczne, 
militaria, posągi  i obrazy, medale itd. Polskiego badacza i czy-
telnika szczególnie zainteresują  materiały ze zbiorów szwedz-
kich, sporo wzbogaconych dzięki łupom, wywożonym w ciągu 
XVII stulecia. Nb. brakuje w tomie osobnego artykułu na ten 
temat i starań o odzyskiwanie strat, ale widocznie byłaby to 
łyżka dziegciu, wystarczy wspomnienie „potopu"! (kto chce, 
sięgnie do artykułu Czesława Pilichowskiego). Wśród 
eksponatów na uwagę zasługuje (I 32) ozdobna oprawa książki 
z biblioteki Katarzyny Jagiellonki; jej sarkofag  znajduje się 
w kaplicy katedralnej (nazwanej imieniem rodu, z którego po-
chodziła) w Uppsali. 

Staranna dokumentacja uwzględnia potrzeby badacza i mi-
łośnika przeszłości. Całość zamyka obszerna bibliografia  (Pili-
chowskiego w niej zabrakło) oraz słowniki artystów, a także 
drukarzy i drukarni. Katalog stanowi dobry przykład publikacji 
łączącej  walory artystyczne i badawcze z profesjonalnym  upo-
wszechnianiem wiedzy o przeszłości. 

M.  K. 

Malte-Ludolf  Babin , Leibniz  und das  Dravänopo-
labische,  „Niedersächsisches Jahrbuch für  Landes-
geschichte", 72, 2000, s. 191-205; Bogdan Li s i a k 
SJ, Korespondencja  Adama Kochańskiego  SJ  zwłaszcza 
z Gottfriedem  W  Leibnizem w sprawach językoznawst-
wa, „Nasza Przeszłość", 99, 2003, s. 405-415. 

Wielka i — na miarę niemal Arystotelesowską  — wszech-
stronna postać i działalność G. W. Leibniza jawi się potomnym 
przede wszystkim z punktu widzenia osiągnięć  filozofii  i mate-
matyki. Mniej już nas interesuje jego działalność polityczna, 
rzadziej pisze się o zainteresowaniach dziejopisarskich (zob. 
A. Reese, Die Rolle  der  Historie  beim Aufstieg  des  Welfenhau-
ses 1680-1714,  Hildesheim 1967; H. Eckert, Gottfried  Wilhelm 
Leibniz'  Scriptores  rerum Brunsvicensium. Entstehung  und  histo-
riographische  Bedeutung,  Frankfurt  a. M. 1971), a także języko-
znawczych. Fragmentom lingwistycznych dokonań i zamierzeń 
Leibniza poświęcone zostały obie wymienione rozprawki. Uczo-
ny niemiecki przyjrzał się roli wielkiego filozofa  w rozbudzaniu 
zainteresowań ginącym  właśnie w tamtych czasach nieodwołal-
nie językiem mieszkańców tzw. Hanowerskiego Wendlandu 
(wchodzącego  w skład księstwa hanowerskiego), czyli potom-
ków dawnych Drzewian połabskich. Nie licząc  języków łużyc-
kich, reprezentujących  południowy, serbołużycki odłam Sło-
wiańszczyzny połabskiej, właśnie język Drzewian (zwany w na-
uce niemieckiej „drzewiańsko-połabskim" — Dravänopola-
bisch, w polskiej, zaś która położyła niemałe zasługi w bada-
niach nad nim, bardzo nieprecyzyjnie, po prostu „połabskim"), 
jako jedyny na środkowym i północnym Połabiu, na skutek róż-
norakich okoliczności historycznych i społecznych zdołał relik-
towo przetrwać aż do drugiej połowy XVII bądź  nawet do 
początku  XVIII w., po kilku wiekach zapomnienia i szykan 
ściągając  zainteresowanie najpierw predykatorów luterańskich 
(którym na ogół wadziły utrzymujące  się relikty języka, obycza-
ju i mentalności „wendyjskiej"), a następnie — co bardziej świa-
tłych przedstawicieli świata nauki. Wprawdzie było już za póź-
no, by uchronić wymierający  język (pod koniec XVIII w. hr. 
Jan Potocki zastał w Wendlandzie już jedynie specyficzny  dia-
lekt północnoniemiecki, Platt,  co prawda — z pewnymi slawi-

zmami), choć atmosfera  po temu na dworach oświeconego ab-
solutyzmu była na ogół sprzyjająca,  ale jeszcze dostatecz-
nie wcześnie, by uwiecznić — także przy współpracy pojedyń-
czych „tubylców" — na piśmie miejscową  mowę i obyczaj, tak-
że wykazujący  sporo nawiązań  słowiańskich. Dzięki temu język 
„drzewiański" znamy w stopniu bez porównania lepszym niż 
znane jedynie z onomastyki narzecza innych, nawet nierównie 
historycznie ważniejszych ludów połabskich (z Wieletami i Obo-
drzycami na czele). Babin przypomina i w oparciu zwłaszcza 
o sukcesywnie od 1923 r. publikowaną  olbrzymią  koresponden-
cję Leibniza pogłębia wiedzę o rozpoczętych w 1691 r. akcjach 
uczonego, mających  na celu uzyskanie wiarygodnych informacji 
o języku „wendyjskim" w Hanowerskiem, o jego własnych — 
niekiedy nader przenikliwych — dywagacjach na ten temat oraz 
o miejscu uzyskanych informacji  w wypracowywanych przezeń 
szerszych ujęciach historyczno-lingwistycznych. 

Okazuje się, że w dość ożywionej w latach 1691-1698 ko-
respondencji Leibniza z polskim matematykiem i biblioteka-
rzem w służbie Jana III Sobieskiego, jezuitą  Adamem Kochań-
skim (opublikowanej przez S. Dicksteina na łamach „Prac Ma-
tematyczno-Fizycznych" 12, 1901, s. 225-278; 12, 1902, s. 237-
-284; jak informuje  Lisiak, odkryto kilka nowych listów, autor 
ten przygotowuje kompletne wydanie zachowanej — w liczbie 
148 listów — korespondencji A. Kochańskiego), sporo miejsca 
zajęła problematyka języków narodów, zamieszkujących  zie-
mie państwa moskiewskiego, zwłaszcza Syberii, a także Chin. 
Niebagatelną  rolę w ożywieniu zainteresowań tymi sprawami 
odgrywał, jak się okazuje, sam król polski. Wobec ogromnego 
awansu politycznego imperium carów, a także w związku  z pla-
nami misyjnymi papiestwa i jezuitów na wiedzę o ludach ży-
jących  na Syberii, w Mongolii i Chinach istniało w Europie du-
że zapotrzebowanie. Cytowane w przypisach fragmenty  kore-
spondencji dowodzą  wysokiej kompetencji polskiego uczone-
go, uznawanej w pełni przez jego interlokutora, sporo też mó-
wią  o atmosferze  intelektualnej w kręgach bliskich Janowi So-
bieskiemu, o orientalnych zainteresowaniach w Europie i Pol-
sce końca XVII w., wreszcie wyjaśniają  jedną  ze ścieżek pozy-
skiwania informacji  językoznawczych i etno-historycznych przez 
niestrudzonego Leibniza, który nie bez podstaw, co podnosi 
Lisiak, może uchodzić także za ojca nowoczesnego języko-
znawstwa. 

J.  S. 

Alain B o u r e a u, Kantorowicz.  Stories  of  a Historian, 
translated by Stephen G. N i c h o l s and Gabrielle 
M. Spiegel, foreword  by Martin Jay, The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore and London 
2001, ss. XXI + 112. 

Francuski oryginał tej książki  ukazał się w 1990 r., wyprze-
dzając  nieco lawinę publikacji poświęconych wybitnemu me-
diewiście i humaniście, pochodzącemu  z żydowsko-niemiec-
kiej rodziny poznańskiej, Ernstowi H[artwigowi] Kantorowi-
czowi (1895-1963), w związku  z setną  rocznicą  jego urodzin. 
Do najważniejszych należą  bez wątpienia  trzy prace zbiorowe, 
zawierające  materiały czterech poświęconych Kantorowiczowi 
sesji naukowych (wymieniam w kolejności ich ukazywania się): 
Ernst  Kantorowicz  (1895-1963).  Soziales  Milieu  und  wissen-
schaftliche  Relevanz, red. J. Strzelczyk, Publikacje Instytutu Hi-
storii UAM, 7, Poznań 1996, wyd. II poprawione — Publika-



Zapiski krytyczne i sprawozdania 

cje..., 31, Poznań 2000 (materiały sympozjum, Poznań, listopad 
1995); Robert L. Benson ( + ), Johannes Fried (Hgg.), Ernst 
Kantorowicz,  Erträge der Doppeltagung Institute for  Advan-
ced Study, Princeton, Johann Wolfgang  Goethe-Universität, 
Frankfurt,  Frankfurter  Historische Abhandlungen, Bd. 39, 
Stuttgart 1997; Geschichtskörper.  Zur  Aktualität  von Ernst  H. 
Kantorowicz,  hg. von Wolfgang  Ernst und Cornelia Vismann, 
München 1998 (materiały sympozjum Frankfurt  n. O. i Berlin, 
maj 1995). Napisaną  w duchu postmodernistycznym książkę 
A. Boureau czyta się i z zapartym tchem, i z mieszanymi uczu-
ciami. Z naukowością  w tradycyjnym rozumieniu nie ma ona 
bowiem wiele wspólnego. Przeznaczona była do serii „L'un et 
l'autre", która jak autor wyjaśnia w przedmowie (s. XIV), „en-
visaged short biographical essays in which the author was char-
ged with creating and expressing a sense of  personal connec-
tion with his subjects, on which he would reflect  or project his 
own feelings".  Trzeba przyznać, że samo powikłane życie Kan-
torowicza (składające  się z szeregu słabo z sobą  powiązanych 
epizodów) oraz określone cechy jego niebanalnej osobowości 
nie ułatwiają  życia biografowi.  Wystarczy wspomnieć, że w te-
stamencie zabronił on publikować jakichkolwiek swoich tek-
stów nie przeznaczonych przezeń wyraźnie do publikacji i że 
wykorzystywanie jego spuścizny archiwalnej, przechowywanej 
w nowojorskim Instytucie Leo Baecka, nadal podlega istotnym 
ograniczeniom. Przypomnijmy główne etapy tego życia: dzie-
ciństwo i wczesna młodość w Poznaniu — wysoko ceniony 
udział na kilku frontach  w I wojnie światowej — niemal w ogó-
le nie znany w szczegółach udział w walkach przeciw Polakom 
w Wielkopolsce, przeciw spartakusowcom w Berlinie i przeciw 
bawarskiej republice rad w Monachium — przeniesienie się 
rodziny do Berlina i jej pauperyzacja — studia (wcale nie 
w pierwszym rzędzie historyczne) w Niemczech — związanie 
się z heidelberskim kręgiem Stefana  Georgego — powstanie 
głośnego dzieła Friedrich  der  Zweite  (1927-1931) — powołanie 
najpierw na honorową  (1930), następnie zaś (1932) już regu-
larną  profesurę  we Frankfurcie  nad Menem — przewrót nazi-
stowski i wymuszone okolicznościami przedwczesne (w wieku 
39 lat!) przejście w stan spoczynku — kilka lat bez większych 
możliwości wypowiedzi — „w ostatniej chwili" (1938) emigra-
cja poprzez Wielką  Brytanię do USA — trudności adaptacyjne 
pierwszego tam okresu — profesura  w Berkeley (Kalifornia) 
— konflikt  i odmowa podpisania „przysięgi lojalności", wyma-
ganej w wyniku antykomunistycznej psychozy, spotęgowanej 
działalnością  komisji Mac Carthy'ego — pracowity i spokojny 
schyłek życia na wschodnim wybrzeżu, w Instytucie Studiów 
Zaawansowanych w Princeton — wreszcie najważniejsza pra-
ca Kantorowicza The  King's  Two  Bodies  (1957). Ocena książki 
A. Boureau będzie zależała od uznania czy odrzucenia przyjętej 
przezeń metody narracji. „I want to write a story — wyjawia 
Boureau — that will succeed in emptying Kantorowicz's life  of 
its deterministic factors,  to strip away its past anterior. This is 
to say, I want to write the biograph of  a man without qualities 
who would seek to navigate empty space, heedless of  shrines, 
from  the wide plains of  Poznan to the crowd corridors of  Ame-
rican university campuses. To accomplish this, the essay will 
have to present little stories, anecdotes, in the attempt to re-
trace the various configurations  through which I hope to reco-
ver the reality that was Kantorowicz" (s. 7). 

Czy takie postępowanie jest zasadne i czy rokuje osiągnię-
cie wyników poddających  się naukowej ocenie? Przyznajemy: 
nie wiadomo, na ile „materiał obcy", dobrany nad wyraz umie-
jętnie, gdyż najczęściej z doświadczeń i pism osób znanych, 
a nawet bliskich Kantorowiczowi bądź  całkiem mu zapewne 
nie znanych, ale w których losach autor dopatrzył się pewnych 

analogii do losów swego bohatera, pozwoli zmniejszyć luki 
w znajomości jego biografii,  na pewno jednak stanowić może 
materiał porównawczy i do refleksji.  Frapujące,  wręcz zaszyf-
rowane są  już same tytuły rozdziałów, nawiązujące  do głównej 
pracy Kantorowicza i zrozumiałe tylko na jej tle: Wizyta  u pom-
nika zwanego E. K.,  Ciało  ukryte,  Wcielenie,  Ciało  utracone, Cia-
ło obce, Ciało  podwójne  (lub: Dwa ciała).  Szkoda, że pominię-
to posłowie A. Boureau do niemieckiego wydania jego eseju 
z 1992 r. (s. 145-148), w którym autor, zainspirowany przez 
krytyków, dopowiedział bądź  spointował kilka niebagatelnych 
myśli (m.in. co się tyczy kwestii prawdopodobnego homoseksu-
alizmu Kantorowicza). Nie będziemy też francuskiemu  autoro-
wi nadmiernie wyrzucali słabszej znajomości spraw poznań-
skich czy wielkopolskich (np. na s. 32: „In a border city like Po-
znan, with its military garrison, militia ideology must have 
been very much alive at the beginning of  the twentieth centu-
ry"). Przyznajemy, że po lekturze kontrowersyjnej książki  Bou-
reau, w której jest co prawda dużo uznania dla Kantorowi-
cza-człowieka, jeszcze bardziej zaś dla jego dzieła, ale nie ma 
tak typowego dla jubileuszowego szumu „brązowienia",  monu-
mentalizowania bohatera, pewne fakty,  zwłaszcza z tych słabiej 
znanych okoliczności i epizodów jego biografii,  jawią  się jak 
gdyby w pełniejszym światle. Doceniając  pomysłowość i intui-
cję francuskiego  autora (w nawiasie zauważmy, że francuska 
nauka historyczna nie bez powodów zachowywała i poniekąd 
zachowuje do dziś widoczna rezerwę wobec Kantorowicza), 
domyślając  się, że prace podobne do omawianej będą  zapewne 
pojawiały się coraz częściej i że według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa one właśnie w coraz większej mierze kształtować 
będą  kulturę historyczną  społeczeństwa, nie zalecałbym wszak-
że rozpoczynać studium życia i dzieła Kantorowicza od książki 
A. Boureau, lecz od prac „tradycyjnych", pewnie obracających 
się w sferze  sprawdzalnych faktów,  takich jak świetne źródłowe 
studium Eckharda Grünewalda Ernst  Kantorowicz  und  Stefan 
George. Beiträge  zur Biographie des  Historikers  bis zum Jahre 
1938 und  zu seinem Jugendwerk  „Kaiser  Friedrich  der  Zweite" 
(Wiesbaden 1982), nie obejmujące,  niestety, całego życia Kan-
torowicza, oraz wielu rzeczowych i dobrze źródłowo uzasad-
nionych rozpraw, zamieszczonych choćby w wymienionych po-
wyżej jubileuszowych pracach zbiorowych. Wreszcie same pra-
ce Kantorowicza, „najwybitniejszego (a przynajmniej: najbar-
dziej w świecie znanego) mediewisty poznańskiego", zwłaszcza 
zaś nowatorska i inspirująca  monografia  z 1957 r. zasługiwały-
by na udostępnienie polskim czytelnikom w przekładzie. 

J.  S. 

Katalog  Mapové  sbfrki  Historického  Üstavu  Akade-
mie ved  Ceské  republiky  do  roku 1850, opracowali Eva 
Semotanova i Robert Sim ùnek, Historicky 
Ûstav, Praha 2002, s. 128. 

W imponującym  programie dokumentacyjnym Instytutu 
Historii Czeskiej Akademii Nauk obok prac bibliograficznych 
i edycji źródłowych ważne miejsce zajmuje seria „Fontes Car-
tographici Bohemiae, Moraviae atque Silesiae". W jej ramach 
został ogłoszony katalog map do połowy XIX wieku, jakie znaj-
dują  się w zbiorach Instytutu. Początek  obecnej kolekcji datuje 
się na 1931 r., kiedy powstała ona — drogą  darów, zakupów 
i wymiany — w ówczesnym Państwowym Instytucie Historycz-


