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niem św. Zofii  na zamku Piotr I z towarzyszącymi  dworzanami 
zamordował kilku bazyliańskich zakonników. Powodem gnie-
wu monarchy miało być użycie w rozmowie z nim przez jedne-
go z bazylianów słowa „schizmatycy". Przekazy źródłowe zgod-
ne są  co do przebiegu rozmowy z wyjątkiem  ostatniego zda-
nia. Według Aleksego Derugi wydaje się niewątpliwe,  aby pad-
ło w nim słowo „schizmatycy" (Piotr  Wielki  a unici i unija ko-
ścielna 1700-1711,  Wilno 1936, s. 102-103). 

Zbiór dokumentów poprzedza, wydrukowany prawie w ca-
łości i tłumaczony na język białoruski, wstęp do cytowanej pra-
cy Derugi. Uzupełnieniem tego tekstu jest sporządzony  przez 
Mihasja Baujaowicza wykaz ofiar  i świadków zdarzenia wystę-
pujących  w relacjach dotyczących  wypadków połockich. Przy 
każdym z nich podane są  źródła, w których występują  oraz ze-
stawione różnice w poszczególnych relacjach. 

Historia  o pozabijaniu Bazylianów w połockiey  cerkwi  przez 
cara moskiewskiego,  etc. w roku  1705 t y n dnia  30 junia starego 
została wydana w tłumaczeniu na język białoruski. Autorem jej 
jest o. Antoni Zawadzki, konsultor zakonu bazylianów w latach 
1713-1717. Oparł ją  na relacji brata Józefa  Ankudowicza, 
świadka tamtych wydarzeń. W języku polskim ukazała się Rela-
cya X.  Jana  Oleszewskiego,  superyora klasztoru  bazyliańskiego 
w Witebsku  o zamordowaniu  Bazylianów Potockich,  która stano-
wi przeróbkę „bez skażenia treści" (A. Deruga, op. cit., s. VII) 
Historii  o pozabijaniu. Prawdopodobnie wyszła spod pióra o. Ja-
na Oleszewskiego (autora Abrysu domowey  nieszczęśliwości y 
wnętrznej niesnaski,  woyny, Korony  Polskiey  y Wielkiego  Xięstwa 
Litewskiego  ... anno 1721). Relation des  Cruautez  exercées par le 
grand  Duc de  Moscovie  sur les Religieux Catholiques  du  Mona-
stere de  Poloczk,  dans  la Russie Blanche, les XIe  et XIIe  de  Juillet 
1705 envoyée au Pape par M  le Nonce  en Pologne  do druku 
przygotowano w języku białoruskim, a Diarium excidii  monaste-
rii Polocensis patrum Basilianorum cum s. Romana ecclesia uni-
torum patrati  a Serenessimo  Moscoviae  duce  anno praesenti 
1705. 11 & 12 Iulii  w wersji oryginalnej, tzn. po łacinie. Урывак 
з магЫеускае  кронт został wydany w tłumaczeniu z języka 
polskiego na białoruski. W dwóch wersjach językowych, po wło-
sku i białorusku, przygotowano do druku Relazione dello  stato 
cose di  Moscoviae  humiliata nel 1707 a sua Santità  da  un missio-
nario di  Mosco.  W tłumaczeniu z języka rosyjskiego na białoru-
ski wydano Мэжарыял  Пятра  ?. 

Do druku z rękopisu przygotowano przechowywaną  w Bib-
liothèque Nationale de France Relation des  Cruautez.  Pozostałe 
relacje przygotowano na podstawie wcześniejszych wydań. 

Полацтя  пакртнт jest zbiorem najważniejszych teks-
tów dotyczących  wypadków połockich, ale dalekim od wyczer-
pania tematu. W zamierzeniu wydawców było wydanie pracy, 
która godziłaby zebranie rozproszonych tekstów z popularyzo-
waniem wiedzy o historii cerkwi unickiej na Białorusi. Stąd  tłu-
maczenie niektórych tekstów na język białoruski i zamieszcze-
nie jako wstępu fragmentów  pracy Derugi. Warto jednak było-
by pokusić się o nową  krytyczną  rozprawę dotyczącą  polityki 
Piotra I wobec cerkwi unickiej. 

W.  B. 

Companion  to Historiography.  Edited by Michael Ben-
tley, Routledge, London-New York 1997, ss. XVII, 997. 

Ta obszerna praca jest ambitną  próbą  scharakteryzowania 
rozwoju światowej historiografii  po 1945 r. Wbrew tytułowi nie 

jest ona typowym podręcznikiem z systematycznym wykładem 
dziejów historiografii,  stanowi raczej rodzaj przewodnika po 
różnych drogach i obszarach powojennej nauki historycznej. Jej 
autorzy starali się pokazać najważniejsze problemy i kierunki 
badań oraz przemiany metodologiczne i szkoły badawcze, moc-
no przy tym akcentując  najnowsze osiągnięcia  studiów histo-
rycznych. Chociaż ich zamiarem było dać w miarę syntetyczny 
obraz podejmowanych zagadnień, pozostawiono im swobodę 
w artykułowaniu problemów, doborze materiału faktograficz-
nego i oczywiście prezentowania własnych interpretacji. Często 
poszczególni autorzy koncentrowali się na bardziej ich intere-
sujących  kwestiach, co dało im okazję do wyrażenia oryginal-
nych, a niekiedy wręcz kontrowersyjnych opinii. Wyraźnie wi-
doczny jest europocentryczny charakter tej publikacji. Na tom 
składa się 39 artykułów napisanych w przeważającej  większości 
przez historyków angielskich (tylko nieliczne wyszły spod pióra 
przedstawicieli innych krajów), zatem można powiedzieć, że 
prezentują  one w znacznej mierze poglądy  i oceny funkcjonują-
ce na obszarze historiografii  anglosaskiej. Podobnie w doborze 
tematyki dominują  zagadnienia wyrastające  z tradycji i obszaru 
historiografii  europejskiej, a czasami tylko brytyjskiej. Dzieje 
się tak pomimo włączenia  do tomu omówień poświęconych nie-
którym aspektom dziejów Chin, Japonii, Indii, Afryki  i obu 
Ameryk. 

Praca składa się z pięciu części, z których cztery dotyczą 
tradycyjnie wyróżnianych okresów historycznych: starożytności, 
średniowiecza, czasów nowożytnych i czasów najnowszych, a pią-
ta pokazuje zaplecze badawcze historyków złożone z innych nauk 
humanistycznych oraz nowsze kierunki badań historycznych. 
Zbiór obejmuje następujące  artykuły — cz.1: David Morgan, 
The  Evolution  of  Two  Asian Historiographical  Traditions 
(s. 11-22); Paul Cartledge, Historiography  and  Ancient Greek 
Self-definition  (s. 23-42); Michael Comber, Re-reading  the Ro-
man Historians  (s. 43-56); J. A. North, The  Religion of  Rome 
from  Monarchy  to Principate  (s. 57-68); Peter Heather, Late 
Antiquity and  the Early  Medieval  West  (s. 69-87); Jairus Banaji, 
Modernizing  the Historiography  of  Rural Labor: An Unwritten 
Agenda  (s. 88-102); cz. 2: Susan Reynolds, The  Historiography 
of  the Medieval  State  (s. 117-138); Robert Irwin, Saladin  and 
the Third  Crusade:  A Case Study  in Historiography  and  the Histo-
rical Novel  (s. 139-152); Janet L. Nelson, Family,  Gender  and 
Sexuality  in the Middle  Ages (s. 153-176); Tomothy Reuter, The 
Medieval  Nobility  in Twentieth-Century  Historiography  (s. 177-
-202); Bernard S. Bachrach, Medieval  Military  Historiography 
(s. 203-220); Peter Biller, Popular  Religion in the Central  and 
Later Middle  Ages (s. 221-246); cz. 3: Wolfgang  Reinhard, The 
Idea  of  Early  Modern  History  (s. 281-292); Stephen Pumfrey, 
The  Scientific  Revolution  (s. 293-306); D. R. Woolf,  The  Writing 
of  Early  Modern  European Intellectual  History,  1945-1995 (s. 307-
-335); Patrick Collinson, The  English  Reformation,  1945-1995 
(s. 336-360); James Sharpe, Popular  Culture  in the Early  Mo-
dern  West  (s. 361-376); Ronald Hutton, Revisionism in Britain 
(s. 377-391); cz. 4: Jacques Solé, The  Historiography  of  the French 
Revolution  (s. 509-525); Catherine Merridale, The  Soviet  Revo-
lution  (s. 526-544); Jane Caplan, The  Historiography  of  National 
Socialism  (s. 545-590); John A. Davis, Modern  Italy  — Chan-
ging Historical  Perspectives since 1945 (s. 591-619); Ulrike Frei-
tag, The  Critique  of  Orientalism  (s. 620-638); The  Historiography 
of  Modern  China (s. 641-658); Alan Smith, The  English—Lan-
guage Historiography  of  Modern  Japan  (s. 659-676); C. A. Bayly, 
Modern  Indian  Historiography  (s. 677-691); David Birmingham, 
History  in Africa  (s. 692-727); Carl N. Degler, Modern  Ameri-
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can Historiography  (s. 709- 727); Alan Knight, Latin America 
(s. 728-758); cz. 5: William Dray, Philosophy and  Historiography 
(s. 763-782); Jordan Goodman, History  and  Anthropology  (s. 783-
-804); Guy Halsall, Archaeology  and  Historiography  (s. 805-
-827); Nigel Llewellyn, The  History  of  Western  Art History 
(s. 828-848); Peter Munz, The  Historical  Narrative  (s. 851-872); 
George Huppert, The  „Annales"  Experiment  (s. 873-888); 
S. H. Rigby, Marxist  Historiography  (s. 889-928); Olwen Hufton, 
Women,  Gender  and  the "Fin  de  Siècle"  (s. 929-940); R. I. Moo-
re, World  History  (s. 941-959); Michael Moss, Archives, the Hi-
storian an the Future  (s. 960-973). 

Każdą  część poprzedza wstęp będący  indywidualnym wpro-
wadzeniem autora w rozumienie i charakter epoki. Niektóre 
z nich (np. M. Bentley, Approaches to Modernity:  Western  Hi-
storiography  since the Enlightenment,  s. 395-506) są  obszernymi 
rozprawami o dziejach historiografii  i myśli historycznej dane-
go okresu. Na końcu wszystkich artykułów znajdują  się bogate 
referencje  bibliograficzne. 

P. D. 

Gabrielle M. S p i e g e l , The  Past  as Text.  The  Theory 
and Practice  of  Medieval  Historiography,  The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore-London 1997, 
ss. XXII, 297. 

Już tytuł pracy sugeruje jej postmodernistyczny kontekst 
i rzeczywiście G. M. Spiegel, profesor  Johns Hopkins Universi-
ty, autorka znanych prac o historiografii  średniowiecznej Fran-
cji (The  Chronicle  Tradition  of  Saint  Denis. A Survey  i Roman-
cing the Past: The  Rise of  Vernacular  Prose Historiography  in 
Thirteenth-Century  France)  stara się ukazać i zinterpretować 
średniowieczne pisarstwo historyczne w perspektywie modne-
go ostatnio postmodernizmu. Praca składa się z 11 tematycznie 
różnych artykułów, z których tylko dwa są  nowe, pozostałe były 
już publikowane w latach 1971-1995. Układają  się one w dwie 
grupy: w pierwszej autorka stara się stworzyć teoretyczną  pod-
stawę dla studiów nad średniowieczną  historiografią,  a nawet 
historiografią  w ogóle, w drugiej zaprezentowana teoria ma swoje 
odniesienia w praktyce badań nad konkretnymi problemami 
z tej dziedziny. 

Część pierwszą,  a zatem i cały tom, otwiera publikowane 
wcześniej obszerne studium History,  Historicism,  and  the Social 
Logic of  the Text  (s.3-28). Kluczowe dla zrozumienia poglądów 
autorki jest termin i pojęcie social logic of  the text,  które mają 
opisywać i wyjaśniać istotę historiograficznego  dyskursu. Śre-
dniowieczne teksty mają  podwójną  naturę, bowiem z jednej 
strony są  wynikiem struktury i sposobu językowego przedsta-
wienia, z drugiej są  głęboko osadzone w realiach społecznych 
i w sposób obiektywny (chociaż przy pomocy języka) opisują  tę 
rzeczywistość. Tutaj autorka mocno podkreśla znaczenie spo-
łecznego otoczenia tekstu, który jest jego wytworem, ale też 
który aktywnie w nim działa. Historycy muszą  tę „logikę tek-
stu" rozpoznać i rzecz jasna stosować różne narzędzia badania. 
Ta ostatnia myśl została rozwinięta w innym artykule Towards 
a Theory  of  the Middle  Ground  (s. 44-56), w którym autorka 
świadoma tradycyjnych odmienności metod i celów badań lite-
rackich i historycznych, stara się zaproponować middle  ground, 
czyli obszar wzajemnego porozumienia tych dwóch specjalno-
ści, gdzie tekst będzie traktowany jako obiektywnie dany system 

znaków i tekst będący  produktem społecznych i historycznych 
okoliczności. Badaniom literackim wyznaczyła zadanie odczy-
tania, dekonstrukcji tekstu, natomiast od historyków oczekuje 
zdefiniowania  historycznego kontekstu, czyli zbudowania nar-
racji tworzącej  znaczenie i interpretację przeszłości. W nowym 
artykule Orations of  the Dead  /  Silences  of  the Living: The  Socio-
logy of  the Linguistic Turn  (s. 29-43) autorka, zwierzając  się 
z poszukiwań własnej drogi poznania średniowiecznego pi-
śmiennictwa omawia znaczenie dla badań historycznych tzw. 
linguistic  turn. Pozwolił on zrozumieć rolę języka jako świadka 
dziejów i narzędzie dyskursu, za pośrednictwem którego pozna-
jemy przeszłość. Także ostatnie studium z tej części to nowa 
praca poświęcona badaniom mediewistycznym prowadzonym 
w Ameryce Północnej w okresie ponad dwóch stuleci — In  the 
Mirror's  Eye: The  Writing  of  Medieval  History  in Norh  America 
(s.57-80). Autorka obserwuje te badania pod kątem  nowych 
propozycji tematycznych i interpretacyjnych, próbując  w nich jed-
nocześnie poszukać odpowiedzi na pytanie o możliwości pozna-
nia historycznego. 

Część drugą  tomu otwierają  prace, które znamionują  wcze-
śniejszy okres naukowych zainteresowań autorki, gdy do pod-
stawowych kategorii badawczych należały pojęcia prawdy i fik-
cji jako narzędzia prezentacji dziejów u dawnych historyków. 
Odkrywaniu tych historiograficznych  konstrukcji zostały po-
święcone głównie trzy studia, które podobnie jak pozostałe do-
tyczą  zabytków dziejopisarstwa francuskiego:  Political  Utility  in 
Medieval  Historiography.  A Sketch  (s. 83-98); The  „Reditus  Reg-
ni ad  Stirpem  Karoli  Magni".  A New  Look  (s. 111-137) i The 
Cult  of  Saint  Denis and  Capetian  Kingship  (s. 138-162). Autorka 
dowodzi w nich politycznej i ideologicznej funkcji  historiografii, 
która służyła nie do rzeczywistego opisywania dziejów lecz do 
legitymizacji władzy ale — co trzeba mocno zaznaczyć — doko-
nywanej w aktualnym kontekście historycznym. Kolejne prace 
są  świadectwem odchodzenia od tradycyjnego, krytycznego spo-
jrzenia na średniowieczną  historiografię  i zwrócenia uwagi na 
sposoby realizacji celów stawianych przez jej autorów. W kon-
sekwencji badania zostały skoncentrowane na rozpoznawaniu 
średniowiecznych historii zarówno jako literatury jak i opisu 
faktów.  W artykule Genealogy:  Form  and  Function  in Medieval 
Historiography  (s. 99-110) autorka zajmuje się jedną  z form 
średniowiecznej historiografii  — genealogiami, starając  się na 
przykładzie zabytków z XIII-wiecznej Francji wyjaśnić ich lite-
racką  strukturę i miejsce w historiograficznej  narracji. W podo-
bnej perspektywie badawczej zostały ustawione kolejne studia. 
W History  as Enlightenment:  Suger  and  the „Mos  Anagogicus" 
(s. 163-177) autorka bada historyczne prace opata Sugera z Saint-
-Denis, próbując  przedostać się do prawdziwego wnętrza histo-
riograficznej  narracji przez ich powierzchniowy realizm. Z ko-
lei w Social  Change  and  Literary  Language: The  Textualization  of 
the Past in Thirteenth-Century  Old  French  Historiography 
(s. 178-194) otrzymaliśmy przykład analizy socjolingwistycznej 
mającej  na celu prześledzenie występujących  w tekstach histo-
rycznych zmian językowych, które powstały w wyniku transfor-
macji społecznej. W ten sposób autorka tłumaczy zaadoptowa-
nie prozy jako języka opisu historycznego, dokumentującego 
przemiany wewnątrz  francuskiej  arystokracji. W ostatnim arty-
kule Medieval  Canon Formation  and  the Rise of  Royal Historio-
graphy in Old  French  Prose (s. 195-212) autorka podejmuje prob-
lem kształtowania się kanonu historycznego w średniowiecz-
nej Francji, który rozumie nie jako listę dzieł akceptowanych 
z uwagi na autorstwo i wartości, lecz jako żywotną  strukturę 
pojęć i obszar odniesień do przeszłości. Nie zgadza się aby pro-


