


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

analogiczne zabytki w polskiej literaturze przedmiotu. Poje-
ciem ordynacji posługuje się natomiast lokalna, gdańska histo-
riografia.  Warto w tym miejscu zadać pytanie o sensowność 
wprowadzania do języka naukowego nowych słów lub zmiany 
znaczenia już funkcjonujących  w sytuacji, gdy istnieją  już ich 
precyzyjne odpowiedniki. Rozwiązanie  takie nie służy spraw-
nej komunikacji z odbiorcą.  Po rozważaniach terminologicz-
nych czytelnik znajduje listę wszystkich statutów szpitali gdań-
skich, o jakich zachowały się wzmianki źródłowe (s. 150-153). 
Informacja  o tekstach zaginionych jest cennym uzupełnieniem 
wydanego zbioru. Natomiast powtarzanie całej listy z pełnym 
opisem archiwalnym wydaje się w tym miejscu zbędne. Tym 
bardziej, że zestawienie to w tej samej formie  (wraz z zabytka-
mi zaginionymi i pominiętym w tym tomie zespołem statutów 
lazaretu) zamieszczono jeszcze trzykrotnie, w streszczeniu pol-
skim (s. 190-194), angielskim (s. 198-201) oraz w „Wykazie 
stosowanych skrótów źródeł" (s. 206-209, tu już bez tekstów 
zaginionych). Nawiasem mówiąc,  w obydwu streszczeniach sta-
tut szpitala św. Barbary z 1881 r. został wymieniony dwukrot-
nie, św. Elżbiety i Ducha Św. z 1871 r. pominięty, a Wszystkich 
Aniołów Bożych podany z błędną  datą  (1683 zamiast 1863). 
Dobrze, że w pracy znalazło się omówienie stanu badań 
(s. 155 n.). Jest ono jednak zdecydowanie zbyt skrótowe. Wyli-
cza jedynie publikacje dotyczące  bezpośrednio samych statu-
tów, pomijając  stan opracowania samych instytucji szpitalnych, 
obroczynności i opieki medycznej. Najcenniejszą  częścią  książ-
ki, obok edycji statutów, jest próba ich zbiorczej charakterysty-
ki (s. 156-175). Autor omawia osobno przepisy dotyczące  za-
rządu  szpitali, jego personelu oraz podopiecznych, odwołu-
jąc  się do materiału porównawczego z innych ziem polskich. 
Następny rozdział (Relikty  dawnych  ordynacji  w XIX-wiecznych 
statutach  szpitali  gdańskich,  s. 175-190) ukazuje przemianę sta-
nowiska prawnego szpitali między epoką  nowożytną  a XIX w. 
Pracę zamyka skromnie zestawiona bibliografia. 

Omawiana książka  nie jest dziełem historyka. Wskazane 
wyżej braki warsztatowe w znacznej mierze utrudniają  korzy-
stanie z niej w pracy naukowej. Z drugiej strony publikacja ta 
wprowadza w obieg naukowy ciekawy zespół źródeł, będąc  za-
razem udaną  próbą  popularyzacji ważnego rozdziału dziejów 
szpitalnictwa i miasta Gdańska. 

M.  S. 

Konrad D u s s e l , Auf  dem Weg  zum Massen-Me-
dium.  Historienmalerei  des  19. Jahrhunderts  als Publi-
kumsspektakel,  „Archiv für  Kulturgeschichte", 86, 
2004, z. 2, s. 413-440. 

Znaczenie malarstwa historycznego dla poznania wpraw-
dzie jedynie wyjątkowo  przedstawianego obiektu, lecz z całą 
pewnością  nowożytnych wyobrażeń o wydarzeniach historycz-
nych i ich przemian, nie ulega wątpliwości,  nie mówiąc  już 
0 badaniach nad gustami i modami artystycznymi, tak arty-
stów, jak odbiorców. Jest ono niemniejsze, a w każdym razie 
porównywalne, do beletrystyki historycznej. Nazwiska Matejko 
1 Grottger na polskim gruncie niech będą  tego przykładem. 
Warto przy tej okazji odnotować monografię  Tadeusza J. Żu-
chowskiego, Patriotyczne  mity i toposy. Malarstwo  niemieckie lat 
1800-1848 (Poznań 1991), dotyczącą  wcześniejszej niż omawia-
na praca fazy  dziejów niemieckiego malarstwa historycznego, 

kiedy to dążenie  do monumentalizacji obrazu i spotęgowania 
zakresu jego oddziaływania wyrażało się najpełniej w malar-
stwie ściennym. K. Dussela zainteresowało malarstwo histo-
ryczne typu monumentalnego, najlepiej predestynowane do 
pobudzania wyobraźni historycznej szerokich kręgów społe-
czeństwa, konkretnie: wielkie obrazy przeznaczone (przynaj-
mniej pierwotnie) nie tyle do muzeów czy rezydencji, co do in-
dywidualnej prezentacji. Chodzi zarówno o organizacyjno-fi-
nansową  stronę tej skierowanej na szeroką  publiczność działal-
ności artystycznej, jak również o jej wymierne efekty  w postaci 
liczby oglądających  oraz dochód ze sprzedaży biletów wstę-
pu i innych, ubocznych form  promocji (katalogi, reprodukcje). 
Natomiast poza zakresem studium pozostały kwestie artystycz-
no-estetyczne, chyba że te (zwłaszcza w postaci pochlebnych 
czy krytycznych recenzji) miały określony wpływ na powodze-
nie przedsięwzięcia. Za początek  „nowej fali"  malarstwa histo-
rycznego, oznaczającego  odwrót od tradycyjnych, akademic-
kich, oderwanych od życia (na ogół dotyczących  odległej prze-
szłości) tematów i konwencji artystycznych autor przyjmuje 
rok 1770, kiedy to amerykański malarz Benjamin West wystąpił 
z obrazem „Śmierć generała Wolfe",  który w roku następnym 
z niebywałym powodzeniem wystawiony został w Londynie, 
oraz 1781, rok powstania dużego płótna Johna Singletona Co-
pleya „Śmierć hr. Chatham [Williama Pitta]", po raz pierwszy 
w dziejach wystawionego nie w salach muzealnych, lecz w ra-
mach „wystawy prywatnej", zorganizowanej przez samego przed-
siębiorczego artystę. Szczytowym dla tego rodzaju wyraźnie na 
szeroką  publiczność zorientowanego malarstwa był wiek XIX, 
a jeżeli chodzi o Niemcy (którym Dussel poświęca szczególną 
uwagę), doniosłe znaczenie, obok impulsów zewnętrznych (ja-
kimi było ogromne powodzenie objeżdżających  Niemcy wystaw 
obrazów dwóch belgijskich malarzy, Louisa Gallaita i Edouar-
da de Bièfve  w pierwszej połowie lat czterdziestych), miały za-
sadnicze przemiany społeczno-polityczne połowy XIX w. 
i zwycięstwo w wojnie z Francją  1870/1871 r. Okazało się, że 
również epizody z zamierzchłej (a nawet zgoła legendarnej) 
przeszłości, umiejętnie wyeksponowane, a także — co bodaj 
najistotniejsze — współgrające  z oczekiwaniami czy stereoty-
pami społecznymi, mogą  liczyć na sukcesy finansowe,  jak np. 
w przypadku obrazu „Thusnelda w procesji tryumfalnej  Ger-
manika" Karla von Piloty'ego (ok. 1873), czy „Wjazdu Karo-
la V do Antwerpii" Hansa Makarta (1878). Dalszym krokiem 
w kierunku monumentalizacji i komercjalizacji malarstwa hi-
storycznego okazały się panoramy (zob. podstawową  monogra-
fię:  S. Oettermann, Das Panorama. Die Geschichte eines Mas-
senmediums,  Frankfurt  a. M. 1980 oraz pracę zbiorową  Sehn-
sucht. Das Panorama als Massenunterhaltung  des  19. Jahrhun-
derts,  Basel-Frankfurt  a. M. 1993). Także idea panoram poja-
wiła się poza Niemcami, jak przypomina Dussen — w Irlandii 
pod koniec XVIII w. (Robert Barker) i rozprzestrzeniła się, 
czego dowodem są  specjalnie w tym celu wznoszone budowle, 
m.in. w Londynie i Paryżu. Przechodziła także ewolucję i wy-
stępowała w różnych odmianach, m.in. jako panorama miasta 
czy bitwy morskiej (w Paryżu w 1831 r. efekt  został jeszcze 
wzmocniony poprzez zastosowanie przez Jeana Charlesa Lan-
glois szczątków  autentycznego wraku morskiego w charakte-
rze platformy  dla widzów). Autor wykazuje znaczenie, jakie 
w dziejach panoramy malarskiej miała wspomniana wojna 
francusko-pruska  1870/1871 r., która wywołała nawet swego 
rodzaju współzawodnictwo artystyczne między Francuzami 
a Niemcami. Siła obliczonego na masowego widza malarstwa 
historycznego polegała na niewysokich wymaganiach wobec 
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odbiorcy, utrafieniu  w jego gusty i potrzeby ideowe (np. chęć 
obejrzenia wydarzenia, w którym sami widzowie lub ich syno-
wie uczestniczyli), a także na dość powszechnej dostępności 
(niewygórowane ceny wstępu i system ich obniżek dla poszcze-
gólnych kategorii czy w pewnych terminach). Mimo wszystko 
jednak dla mas pracujących  (przede wszystkim robotników) był 
to, jak wynika z przytoczonych przez Dussela danych liczbo-
wych i przeliczeń, wydatek zbyt duży. Rynek dla panoram oka-
zywał się już pod koniec XIX w. mimo wszystko zbyt płytki, 
w czym udział miała zapewne także rosnąca  konkurencja. Nie 
uratowały sytuacji nowe wynalazki w rodzaju moving panora-
mas w USA i Europie, stwarzające  widzom np. iluzję podróży 
statkiem po Missisipi i Missouri, czy „mareoramy" (gdzie np. 
widzowie przeistaczali się w pasażerów parowca zawijającego 
do różnych portów Morza Śródziemnego) lub licząca  940 m 
długości panorama odtwarzająca  podróż koleją  transsyberyj-
ską.  Lwowska Panorama Racławicka Kossaka i Styki, obecnie 
we Wrocławiu, nie była zatem niczym nadzwyczajnym w Euro-
pie, natomiast jako nadzwyczajną  wypadnie określić jej żywot-
ność i trwałe miejsce w świadomości historycznej narodu. 
Wprawdzie vom bewegten Bild  zu den  bewegten Bildern  des 
Films  ist kein direkter  Bogen zu schlagen  (s. 439), ale dopiero 
bujny (pierwsze stałe kino w Berlinie w 1905 r., w 1907 było ich 
już 139, a w 1910 w całej Rzeszy działało już 1000-1500 kin) 
rozwój kinematografii  sprawił, że także tematy historyczne sta-
ły się naprawdę dostępne (na ogół w granicach ceny biletów 20 
do 30 fenigów)  niemal dla każdego. 

J.  S. 

Specjalnyje  istoriczeskie  discipliny.  Uczebnoje  posobie, 
red. M. M. Krom, Ewropejski Uniwersitet 
w Sankt-Peterburge, Wyd. „Dmitrij Bułanin", 
Sankt-Peterburg 2003, ss. 634, il. 

Jest to drugie, poprawione i uzupełnione wydanie 
akademickiego podręcznika nauk pomocniczych historii. 
Redaktor tomu i autorzy odżegnują  się jednak od tradycyjnej, 
przestarzałej już ich zdaniem nazwy tych nauk, nazywając  je 
„specjalnymi dyscyplinami historycznymi". Uznają,  że obecnie 
dyscypliny te stanowią  „samodzielne dziedziny naukowego 
poznania, o własnym przedmiocie i metodach badań, mogące 
z powodzeniem podejmować i rozwiązywać  ważne problemy 
o charakterze ogólnohistorycznym" (s. 3). Zespół omawianych 
nauk jest jednak klasyczny i obejmuje paleografię  (z fili-
granologią),  chronologię, numizmatykę, sfragistykę,  ge-
nealogię, heraldykę, geografię  historyczną  oraz metrologię, 
w opracowaniu wybitnych specjalistów tych przedmiotów. 
Ramy chronologiczne pracy obejmują  okres od wczesnego 
średniowiecza do czasów nowożytnych, chociaż — jak nu-
mizmatyka — sięgają  też antyku i doby współczesnej. Autorzy 
wykorzystują  materiał źródłowy głównie ruski i rosyjski, ale 
z odwołaniami do kontekstu europejskiego. Zwraca uwagę 
brak dyplomatyki, której tylko pewne elementy zawarte są 
w wykładzie paleografii  i sfragistyki;  nauka o dokumencie jest 
bowiem wykładana w odrębnym kursie archiwistyki. 

Praca składa się z dwóch części: teoretycznej, tj. omówienia 
poszczególnych dyscyplin (s. 9-512) oraz materiałów poglądo-
wych i zadań do zajęć praktycznych, służących  dydaktyce (s. 513-
-619). Obie części są  bogato ilustrowane (m.in. załączony  al-

bum paleograficzny,  obrazujący  typy i rodzaje pisma). Całość 
zamyka bibliografia  poszczególnych dyscyplin (s. 620-631). 

S. K.  K. 

Spis zawartości  prasy wielkopolskiej,  zeszyty 16-19. 
Opracowały Hanna W i e l a n d i Krystyna J a z -
don, Poznań 2002-2003. 

W serii „Prac Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu" 
ukazały się kolejne zeszyty (16-19) dokumentujące  zawartość 
XIX-wiecznej prasy wielkopolskiej pod zaborem pruskim (na 
temat poprzednich zeszytów (1-15) zob. St. Zródł. XXXIX, 
2001, s. 225). Zespół przygotowujący  bibliografię  został 
uszczuplony z przyczyn losowych o jedną  osobę. Omówienie 
treści „Warty. Tygodnika poświęconego nauce, rozrywce i wy-
chowaniu" z lat 1875-1890 przygotowała H. Wieland (ukazało 
się jako zeszyt 16 część pierwsza, następna w przygotowaniu), 
natomiast K. Jazdon opracowała zawartość „Oświaty. Pisma 
sześciotygodniowego, poświęconego domowemu i szkolnemu 
wychowaniu" z lat 1765-1867 (nr 17, s. 27), „Orędownika Na-
ukowego" 1840-1846 (nr 18, s. 76) oraz „Przyjaciela Ludu" 
z okresu 1834-1849 (nr 19, s. 238). Jak zwykle, każdy zeszyt za-
opatrzony jest w identyczny całostronicowy wstęp od redakcji. 

Z pewnością  największe zainteresowanie wzbudzi ten 
ostatni periodyk, który był sygnowany w Lesznie a przejściowo 
(w 1845 r.) również w Poznaniu i miał pełny tytuł „Przyjaciel 
Ludu czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości". 
Jego mecenasi z kręgu zachowawczego ziemiaństwa wielkopol-
skiego starali się unikać tekstów politycznych i tym samym 
współczesności, natomiast preferowali  przeszłość w jej histo-
rycznym i obyczajowym wymiarze, etnografię,  twórczość ludo-
wą  i oczywiście biografistykę.  Sporo miejsca zajmowała litera-
tura. Informacje  zawarto w ramach dziesięciu działów tema-
tycznych. Wspomniany zeszyt niewątpliwie  będzie szczególnie 
przydatny w badaniach, nie tylko prasoznawczych. 

B. K. 

Librorum Amatori.  Praca zbiorowa pod red. Andrze-
ja Pawła B i e s i a SJ. Wyższa Szkoła Filozoficz-
no-Pedagogiczna „Ignatianum" — Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2004, ss. 232. 

Podtytuł tej publikacji wyjaśnia, że ma ona charakter jubi-
leuszowy: Księga  pamiątkowa  ofiarowana  ks.  Czesławowi  Mi-
chalunio SJ  na 50-lecie ofiarnej  pracy w Bibliotece Filozoficznej 
Towarzystwa  Jezusowego  w Krakowie.  Natomiast skrót edytorski 
może nie dla wszystkich jest jasny WAM — nazwa obecnie 
używana — oznacza wielce zasłużone dla nauki nie tylko koś-
cielnej Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, sięgające 
XIX wieku i rozwijające  ożywioną  działalność pod patronatem 
Prowincji Małopolskiej zakonu jezuitów. Książka  jest wyrazem 
hołdu dla skromnego, ale jakże zasłużonego pracownika książ-
ki, który jej udostępnianiu służy przez ponad pół wieku. 

Tom otwiera dedykacja pt. Od  Przyjaciół  i Czytelników 
z charakterystycznymi pierwszymi zdaniami: „Bibliotekarz 
w ciągłym  przebywaniu z książkami  staje się swoistą  encyklo-


