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nych przypuszczeń wydawcy, „Karyszteran" to istotnie Büyükkari§tiran. W diariuszu III, na s. 149 powinien być odsyłacz 
do nazwy wsi dobruckiej Saray (Sarayköy), według autora tej relacji, położonej, tak jak Taghakioy (Daya Köy) „nad samym 
Dunajem od południa". Saray, obecne rumuńskie Saraiu leży jednak nad rzeczką  Topologui, wpadającą  koło Hirszowy do 
głównego koryta Dunaju. Na s. 152 należy zaznaczyć, że wieś Disdarkioi czyli Dizdarköy (dosłownie wieś dowódcy zam-
ku) położona była w sąsiedztwie  Prowadii, gdzie na skale znajdowały się ruiny zamku po wschodniej stronie miasteczka 
i figuruje  na mapie z 1846 r., cytowanej wyżej. 

W części diariusza I, na s. 92, Rafał  Leszczyński podaje, że 15 czerwca (1700 r.) został zaproszony przez wezyra do 
pałacu nad Bosforem,  odległego od Stambułu o dwie mile polskie i położonego za dwoma zamkami (Rumeli Hisar i Ana-
dolu Hisar). I. Czamańska w przypisie 128 na tejże stronie niewłaściwie identyfikuje  ten pałac z pałacem Emirgan, powołu-
jąc  się na Meyers  Reisebücher, I, s. 320-321. Emirgan położony jest na europejskim brzegu cieśniny, ok. dwa i pół kilome-
tra na północ od zamku Rumeli Hisar, tymczasem w diariuszu III na s.176, sprecyzowane zostało, iż pałac ten znajdował 
się in littore  Asiatico i był „nowozbudowany". Chodzi tu zatem o położony po stronie azjatyckiej cieśniny między zam-
kiem Anadolu Hisar a wsią  Kanlidża, istniejący  jeszcze w 1934 r. pałac wezyrów Köprülü, o zewnętrznych ścianach poma-
lowanych na czerwono, zaś wewnątrz  posiadający  piękną  salę dekorowaną  podniszczonymi już wówczas malowidłami 
z XVII w., wraz z marmurowym basenem z wodotryskiem, co podaje przewodnik Ernesta Mamboury'ego, Byzance-Consta-
ntinople-Istanbul,  Istanbul 1934, s.173. Otóż w diariuszu III (s. 176) czytamy: „Jegomość Pan poseł, zastał wezyra w pokoju 
wesołym i pięknym, wpół którego fontanna  alabastrowa złocista (...) dwudziestą  piącią  tenuissimis rivulis  (...) pod sam sufit 
wodę rzucała". 

Jeszcze parę uwag o „Słowniku nazw urzędów i urzędników tureckich i mołdawskich" (s. 262-263). Słowniczek ten nie 
obejmuje wszystkich tytułów urzędniczych i oficerskich  tureckich występujących  licznie w tekstach diariuszy. Są  one do 
wytłumaczenia, np. w konsultacji z turkologiem, przy jednoczesnym podaniu ich poprawnej ortografii  w języku tureckim. 
Ale i w podanym przez wydawcę słowniku należałoby wprowadzić tu i ówdzie korektę, np. nie basztandżi  lecz bostandżi, 
przy słowie dragoman należy podać w nawiasie turecki źródłosłów: tercüman = tłumacz, skoro niżej wyjaśnienie takie 
zostało użyte wobec janczarów (yenigeri).  Basza nie równa się paszy! Pasza, to tytuł gubernatora prowincji, wezyra, 
generała. Basza (forma  spolonizowana) od tur. basz = głowa. Słowo basz postawione przed nazwą  funkcji  urzędniczej lub 
oficerskiej  oznacza jedynie starszego rangą  jej sprawcę. Poprawnie zatem powinno się pisać Basz Kapydżi (tur. ba° kapici), 
czyli główny lub starszy odźwierny nie zaś kapydży  basza, bo to forma  staropolska, która ma prawo obywatelstwa w tekście 
źródła historycznego lecz w słowniku powinna mieć poprawną  pisownię. Baszami nasi przodkowie nazywali wszelką  turec-
ką  starszyznę administracyjno-wojskową,  z którą  pertraktowali. Nadmienię jeszcze, że w indeksie geograficznym  nastąpiło 
przesunięcie o dwie cyfry  do tyłu co utrudnia odszukiwanie nazw w tekście. 

Reasumując,  edycja ta pod względem filologicznym  (teksty polskie, łacińskie i ich tłumaczenia), tudzież opracowanie 
wstępu (poza uchybieniem na s. 33) stoi na dobrym poziomie naukowym, jest nie tylko wartościowym źródłem dla badaczy, 
ale i zajmującą  lekturą  z zakresu dziejów staropolskich. Przy ewentualnym następnym wydaniu diariuszy zebranych w tej 
publikacji należałoby rozbudować objaśnienia i wyposażyć książkę  w dokładniejszą  mapę. 

Andrzej  Dziubiński 
(Warszawa  ) 

Dejiny Univerzity  Karlovy  t. I-IV (1348-1990).  Praca zbiorowa pod red. F. Kavki 
i J. Petran a. Univerzita Karlova Vydavatelstvi Karolinum, Praha 1995-1998, 
ss. 324 + 288 + 392 + 674, il. 

Z okazji 650 rocznicy założenia Uniwersytetu Karola w Pradze ta najstarsza uczelnia w Europie środkowej wydała 
szereg świetnie napisanych i bogato ilustrowanych publikacji o charakterze popularnym w języku czeskim i obcych oraz 
liczne studia analityczne. Stanowią  one trwałą  pamiątkę  jubileuszowego roku 1998, zaś w tym dorobku wyróżnia się 
monumentalna synteza o łącznej  objętości około 1700 stron druku, ozdobiona 750 ilustracjami i opatrzona indeksami 
osobowymi, geograficznymi  oraz rzeczowymi, osobno dla każdego tomu. Na podkreślenie zasługuje wykwintna w najlep-
szym tego słowa znaczeniu szata graficzna  dzieła a także forma  wykładu, który łączy  komunikatywnie podaną  treść z precy-
zyjną  ale wolną  od erudycyjnego balastu jego dokumentacją. 

W przygotowanie dzieła zaangażowane były czołowe pióra badaczy, przede wszystkim historyków z nadwełtawskiej 
stolicy. Każdy tom miał osobną  redakcję, którą  tworzyli I: 1347/48 Michal Svatos (7 autorów), II: 1622-1802 Ivana 
Cornejova (4 autorów), III: 1802-1918 Jan Havranek (7 autorów), IV: 1918-1990 Jan Havranek i Zdenek Pousta (16 auto-
rów). Całość firmował  prorektor — edytor, a także od strony językowej Maria Stemberkova, jak również osobni dla 
każdego tomu recenzenci, wśród nich rektor Karel Maly. Akcenty zostały równomiernie rozłożone na kolejne etapy 
w burzliwych dziejach uniwersytetu. Autorzy pamiętając  o historycznej dacie 7 kwietnia 1348 r., kiedy Karol IV w dwa 
zaledwie lata po objęciu władzy utworzył akademię praską,  zawczasu przystąpili  do pracy i tam, gdzie to było nieodzowne, 
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również do badań analitycznych, m.in. weryfikowali  oraz uzupełniali ustalenia dawniejszych monografistów.  Wykład uka-
zuje uniwersytet mocno osadzony w dziejach kraju i kontynentu. O tym związku  dobitnie świadczą  przyjęte cezury we-
wnętrzne, które uwzględniają  przełomowe daty z historii Czech, one bowiem wpływały na jego losy. O tym pięknie napisał 
K. Maly w zwięzłej przedmowie: było to nie tylko centrum kształcenia, ale i symbol kultury oraz narodowości od czasów 
swego najznakomitszego poprzednika Jana Husa, niepisanego drugiego patrona uczelni (jego pomnik na wewnętrznym 
dziedzińcu starego Carolinum przypomina postać uczonego, podczas gdy drugi, opodal w pobliżu staromiejskiego ratusza 
ukazuje go jako przywódcę narodowego w zbiorowej scenie patriotycznej). Przypomniał o swobodach akademickich, oddał 
hołd również innym znakomitym postaciom z przeszłości, wśród nich prezydentowi Tomaszowi Masarykowi, Alberto-
wi Einsteinowi oraz prominentnym absolwentom, m.in. Karolowi Capkowi, Franciszkowi Kafce  i z najnowszego okresu 
Janowi Palachowi, studentowi, który patronuje placowi przed gmachem Wydziału Filozoficznego.  Przedmowa wolna jest 
od balastu ideologicznego, podobnie jak całe dzieło, które ze spokojem ukazuje również czasy skłaniające  ku gorzkim 
refleksjom. 

Datę 1 VI 1994 r. nosi „Słowo wstępne" sygnowane przez obu redaktorów naczelnych, którzy przedstawili założenia 
dzieła oraz podstawowe prace poświęcone jego historii, poczynając  od V. V. Tomka (Geschichte  der  Prager  Universität) 
z 1849 r., a także wpływ rewolucyjnego przewrotu 1989 r. na zintensyfikowanie  prac nad syntezą  jubileuszową  (przystąpio-
no do nich pełną  parą  w roku następnym przy bezpośrednim udziale prorektora — edytora, a był nim wówczas K. Maly). 
Zakończyli znamiennym (ostatni wyraz) życzeniem: Quod  bonum, felix,  faustum,  fortunatumque  eveniat. 

Redaktor tomu I omówił źródła i literaturę dla najstarszego okresu w dziejach uniwersytetu (s. 15-25), uzupełniając 
wykład ich przejrzystym a zarazem obszernym zestawieniem. Wewnętrzną  cezurę stanowi tu rok 1419 (rewolucja husycka 
w Pradze), który dzieli dwa najdawniejsze etapy, zamknięte klęską,  Czechów w bitwie z wojskami habsburskimi pod Białą 
Górą.  Redaktor tomu przedstawił genezę i dzieje uczelni w jej pierwszym siedemdziesięcioleciu (s. 27-100), w kolejnych 
zaś rozdziałach zaprezentowano poszczególne wydziały, które od początku  tworzyły pełen uniwersytet, a więc sztuk wyzwo-
lonych, teologiczny, prawny (w pewnym momencie usamodzielnił się, przejściowo) oraz lekarski (s. 101-204). Czasy husyc-
kie w państwie narodowym ewolucyjnie ustąpiły  miejsca monarchii Jagiellonów a następnie Habsburgów, przy czym dla 
nauki i szkolnictwa przełomową  datę stanowiło sprowadzenie przez Ferdynanda I do Pragi w 1556 r. jezuitów, którzy 
wkrótce założyli własną  uczelnię (Klementinum) oraz kolegium w Ołomuńcu. Konkurencja poparta przez państwo ozna-
czała stopniowy zanik starego uniwersytetu; nic więc dziwnego, że owe dwa stulecia z okładem zostały ukazane w tekście 
trzykrotnie szczuplejszym niż okres początkowy.  Za to otrzymaliśmy syntetyczny obraz nauki w ówczesnych Czechach na 
tle europejskim. Mapki ukazują  zainteresowanie studentów Pragą  oraz najbliższymi uniwersytetami (Wiedeń, Kraków, 
Wittenberga, Lipsk), a także podległymi jej szkołami w kraju. Tom I zainteresuje nie tylko badaczy szkolnictwa, ale rów-
nież historyków reformacji  i kontrreformacji. 

To samo należy powiedzieć w odniesieniu do tomu II (czasy triumfującego  katolicyzmu), co zapowiada redaktorka we 
wprowadzeniu oraz omówieniu źródeł i literatury. Wyróżnia też trzy podokresy (1622-1654, 1654-1746, 1746-1802) a na-
stępnie prezentuje materialne podstawy uczelni. Podobnie jak w okresie początkowym,  ukazano cztery wydziały (teologicz-
ny, filozoficzny,  prawny i lekarski), całość zaś zamyka spojrzenie na miejsce uniwersytetu w szkolnictwie czeskim XVII 
i XVIII w. Tekst uzupełniają  zestawienia tabelaryczne (liczba studentów) oraz wykazy władz rektorskich i dziekańskich. 

Również w tomie III, obejmującym  przełomowy dla powstania nowoczesnego narodu wiek XIX (do końca pierwszej 
wojny światowej), wyróżniono trzy etapy, między którymi cezury wyznaczono na lata 1848 i 1882. Tradycyjnie w każdym 
ukazano rozwój uczelni oraz jej czterech wydziałów, w ostatnim wzbogaconej o uniwersytet niemiecki, z analogicznymi 
fakultetami.  Podział został dokonany w kwietniu 1881 r. a jego wprowadzenie w życie stanowi uzasadnioną  cezurę w dzie-
jach uczelni, która wyraźnie była związana  z odrodzeniem narodowym a z drugiej strony z siłą  żywiołu niemieckiego. 
Związana  z nim osobna uczelnia przetrwała czasy międzywojenne, a więc po utworzeniu Czechosłowacji, i została defini-
tywnie zlikwidowana dopiero w 1945 r. Również w t. III wykład wzbogacają  aneksy źródłowe. 

Tom IV, objętościowo niemal równy dwu poprzednim, dotyczy ostatnich siedmiu dziesięcioleci, od stworzenia państwa 
do odzyskania pełnej suwerenności i usamodzielnienia się Słowacji. Wprowadzono jedną  tylko cezurę wewnętrzną:  rok 
1945, co świadczy o dążeniu  do unikania nasilonych dywagacji z zakresu historii politycznej i skoncentrowaniu wykładu na 
temacie zasadniczym. Pozamerytorycznych rozważań unika też rektor w zwięzłym podsumowaniu (Finis  coronat opus!), 
które kończy tradycyjną  formułą  (Quod  bonum felix  faustum  fortunatumque  sit); oczywiście nawiązał  do najnowszego 
przełomu, związanego  z datą  17 XI 1989 r., natomiast z całą  mocą  przypomniał wiekopomne zasługi Uniwersytetu Karola 
dla kraju a zwłaszcza jego kultury. Wcześniej udokumentowali jego dzieje ogólne po 1945 r., w latach 1947-1953, 1953-
-1969 i 1969-1989 (cezury w pełni uzasadnione) B. Zilynska, Z. Pousta, J. Havranek i J. Petran (s. 235-340), zaś podsta-
wy materialne (gmachy historyczne, położone w centrum miasta oraz nowe, przede wszystkim dla instytutów przyrodni-
czych i bazy medycznej) przedstawił M. Kunstat. O umiejętnym połączeniu  przeszłości z teraźniejszością,  dobitnie świad-
czy gmach rektoratu, wzniesiony w latach 1948-1959, doskonale wtopiony w staromiejską  zabudowę, scalony z sąsiadują-
cym Karolinum. 

Objętość tomu IV jest w pełni uzasadniona, bowiem czasy po drugiej wojnie światowej to doba wszechstronnego 
rozwoju, do którego podwaliny stworzono w dwudziestoleciu międzywojennym. W liczbach rozwój uczelni dokumentują, 
aneksy (wykazy władz, tabele dotyczące  kadry i studentów — obejmują  one 80 stron druku), w strukturze zaś zastąpienie 
tradycyjnych czterech wydziałów kilkunastu nowymi, które obejmują  również dyscypliny w Polsce dziś ulokowane w akade-
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miach medycznych czy wychowania fizycznego.  Kolejne rozdziały dotyczą  więc trzech fakultetów  teologicznych (katolicki, 
ewangelicki i husycki), pięciu medycznych (trzy w stolicy, osobne w Pilznie i Hradcu Kralove), farmaceutycznego,  filo-
zoficznego,  przyrodniczego, matematyczno-fizycznego,  pedagogicznego, nauk społecznych oraz wychowania fizycznego 
i sportu. W 1945 r. naukę rozpoczynało 12 564 studentów, w 1990 r. było ich w samej Pradze (bez obu ośrodków zamiejsco-
wych) 22 004. 

Déjiny Univerzity  Karlovy  zajmą  poczesne miejsce w historii nauki, kultury i religii, a także w badaniach nad szeregiem 
dyscyplin jako fundamentalna,  oparta na gruntownej podstawie źródłowej synteza. Z lektury dzieła mogliby też wyprowa-
dzić wielce pożyteczne wnioski reformatorzy  szkolnictwa wyższego w Polsce. Wypadnie również podkreślić oparcie wykła-
du na szerokim materiale porównawczym dotyczącym  Europy środkowej XIV-XX w. 

Marceli  Kosman 
(Poznań) 


