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cje..., 31, Poznań 2000 (materiały sympozjum, Poznań, listopad
analogii do losów swego bohatera, pozwoli zmniejszyć luki
1995); Robert L. Benson ( + ), Johannes Fried (Hgg.), Ernst
w znajomości jego biografii, na pewno jednak stanowić może
Kantorowicz, Erträge der Doppeltagung Institute for Advan- materiał porównawczy i do refleksji. Frapujące, wręcz zaszyfced Study, Princeton, Johann Wolfgang Goethe-Universität,
rowane są już same tytuły rozdziałów, nawiązujące do głównej
Frankfurt, Frankfurter Historische Abhandlungen, Bd. 39,
pracy Kantorowicza i zrozumiałe tylko na jej tle: Wizyta u pomStuttgart 1997; Geschichtskörper. Zur Aktualität von Ernst H. nika zwanego E. K., Ciało ukryte, Wcielenie, Ciało utracone, CiaKantorowicz, hg. von Wolfgang Ernst und Cornelia Vismann, ło obce, Ciało podwójne (lub: Dwa ciała). Szkoda, że pominięMünchen 1998 (materiały sympozjum Frankfurt n. O. i Berlin,
to posłowie A. Boureau do niemieckiego wydania jego eseju
maj 1995). Napisaną w duchu postmodernistycznym książkę
z 1992 r. (s. 145-148), w którym autor, zainspirowany przez
A. Boureau czyta się i z zapartym tchem, i z mieszanymi uczukrytyków, dopowiedział bądź spointował kilka niebagatelnych
ciami. Z naukowością w tradycyjnym rozumieniu nie ma ona
myśli (m.in. co się tyczy kwestii prawdopodobnego homoseksubowiem wiele wspólnego. Przeznaczona była do serii „L'un et
alizmu Kantorowicza). Nie będziemy też francuskiemu autorol'autre", która jak autor wyjaśnia w przedmowie (s. XIV), „enwi nadmiernie wyrzucali słabszej znajomości spraw poznańvisaged short biographical essays in which the author was charskich czy wielkopolskich (np. na s. 32: „In a border city like Poged with creating and expressing a sense of personal connecznan, with its military garrison, militia ideology must have
tion with his subjects, on which he would reflect or project his
been very much alive at the beginning of the twentieth centuown feelings". Trzeba przyznać, że samo powikłane życie Kanry"). Przyznajemy, że po lekturze kontrowersyjnej książki Boutorowicza (składające się z szeregu słabo z sobą powiązanych
reau, w której jest co prawda dużo uznania dla Kantorowiepizodów) oraz określone cechy jego niebanalnej osobowości
cza-człowieka, jeszcze bardziej zaś dla jego dzieła, ale nie ma
nie ułatwiają życia biografowi. Wystarczy wspomnieć, że w tetak typowego dla jubileuszowego szumu „brązowienia", monustamencie zabronił on publikować jakichkolwiek swoich tekmentalizowania bohatera, pewne fakty, zwłaszcza z tych słabiej
stów nie przeznaczonych przezeń wyraźnie do publikacji i że
znanych okoliczności i epizodów jego biografii, jawią się jak
wykorzystywanie jego spuścizny archiwalnej, przechowywanej
gdyby w pełniejszym światle. Doceniając pomysłowość i intuiw nowojorskim Instytucie Leo Baecka, nadal podlega istotnym
cję francuskiego autora (w nawiasie zauważmy, że francuska
ograniczeniom. Przypomnijmy główne etapy tego życia: dzienauka historyczna nie bez powodów zachowywała i poniekąd
ciństwo i wczesna młodość w Poznaniu — wysoko ceniony
zachowuje do dziś widoczna rezerwę wobec Kantorowicza),
udział na kilku frontach w I wojnie światowej — niemal w ogódomyślając się, że prace podobne do omawianej będą zapewne
le nie znany w szczegółach udział w walkach przeciw Polakom
pojawiały się coraz częściej i że według wszelkiego prawdopow Wielkopolsce, przeciw spartakusowcom w Berlinie i przeciw
dobieństwa one właśnie w coraz większej mierze kształtować
bawarskiej republice rad w Monachium — przeniesienie się
będą kulturę historyczną społeczeństwa, nie zalecałbym wszakrodziny do Berlina i jej pauperyzacja — studia (wcale nie
że rozpoczynać studium życia i dzieła Kantorowicza od książki
w pierwszym rzędzie historyczne) w Niemczech — związanie
A. Boureau, lecz od prac „tradycyjnych", pewnie obracających
się z heidelberskim kręgiem Stefana Georgego — powstanie
się w sferze sprawdzalnych faktów, takich jak świetne źródłowe
głośnego dzieła Friedrich der Zweite (1927-1931) — powołanie studium Eckharda Grünewalda Ernst Kantorowicz und Stefan
najpierw na honorową (1930), następnie zaś (1932) już reguGeorge. Beiträge zur Biographie des Historikers bis zum Jahre
larną profesurę we Frankfurcie nad Menem — przewrót nazi1938 und zu seinem Jugendwerk „Kaiser Friedrich der Zweite"
stowski i wymuszone okolicznościami przedwczesne (w wieku
(Wiesbaden 1982), nie obejmujące, niestety, całego życia Kan39 lat!) przejście w stan spoczynku — kilka lat bez większych
torowicza, oraz wielu rzeczowych i dobrze źródłowo uzasadmożliwości wypowiedzi — „w ostatniej chwili" (1938) emigranionych rozpraw, zamieszczonych choćby w wymienionych pocja poprzez Wielką Brytanię do USA — trudności adaptacyjne
wyżej jubileuszowych pracach zbiorowych. Wreszcie same prapierwszego tam okresu — profesura w Berkeley (Kalifornia)
ce Kantorowicza, „najwybitniejszego (a przynajmniej: najbar— konflikt i odmowa podpisania „przysięgi lojalności", wymadziej w świecie znanego) mediewisty poznańskiego", zwłaszcza
ganej w wyniku antykomunistycznej psychozy, spotęgowanej
zaś nowatorska i inspirująca monografia z 1957 r. zasługiwałydziałalnością komisji Mac Carthy'ego — pracowity i spokojny
by na udostępnienie polskim czytelnikom w przekładzie.
schyłek życia na wschodnim wybrzeżu, w Instytucie Studiów
Zaawansowanych w Princeton — wreszcie najważniejsza praJ. S.
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
Katalog Mapové sbfrki Historického Üstavu Akadeits deterministic factors, to strip away its past anterior. This is
mie ved Ceské republiky do roku 1850, opracowali Eva
to say, I want to write the biograph of a man without qualities
Semotanova i Robert Sim ùnek, Historicky
who would seek to navigate empty space, heedless of shrines,
Ûstav, Praha 2002, s. 128.
from the wide plains of Poznan to the crowd corridors of American university campuses. To accomplish this, the essay will
have to present little stories, anecdotes, in the attempt to retrace the various configurations through which I hope to recoW imponującym programie dokumentacyjnym Instytutu
ver the reality that was Kantorowicz" (s. 7).
Historii Czeskiej Akademii Nauk obok prac bibliograficznych
i edycji źródłowych ważne miejsce zajmuje seria „Fontes CarCzy takie postępowanie jest zasadne i czy rokuje osiągniętographici Bohemiae, Moraviae atque Silesiae". W jej ramach
cie wyników poddających się naukowej ocenie? Przyznajemy:
został ogłoszony katalog map do połowy XIX wieku, jakie znajnie wiadomo, na ile „materiał obcy", dobrany nad wyraz umiedują się w zbiorach Instytutu. Początek obecnej kolekcji datuje
jętnie, gdyż najczęściej z doświadczeń i pism osób znanych,
się na 1931 r., kiedy powstała ona — drogą darów, zakupów
a nawet bliskich Kantorowiczowi bądź całkiem mu zapewne
i wymiany — w ówczesnym Państwowym Instytucie Historycznie znanych, ale w których losach autor dopatrzył się pewnych
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nym w Pradze. Po drugiej wojnie światowej zwiększyła się ona
wydatnie w wyniku przeprowadzanych konfiskat dóbr kultury, w latach 1985-1990 miały zaś miejsce prace porządkowe
w związku z przeprowadzką Instytutu Historii do obecnej siedziby na obrzeżach stolicy — przy ulicy Proseckiej.
Kolekcja map liczy ok. 6250 jednostek inwentarzowych
map i planów oraz ok. 1030 atlasów. Od 1989 r. systematycznie
ukazują się kolejne katalogi, przede wszystkim w opracowaniu
współautorki prezentowanej tu pracy, Ewy Semotanovej, która
ma też znaczny udział w takich seriach, jak Historicky atlas
mest Ceské republiky (liczący już kilkanaście zeszytów).
Katalog zawiera dane o wszystkich zachowanych w oryginale rękopiśmiennych oraz drukowanych mapach i planach do
1850 r., dotyczących Korony Czeskiej, Łużyc, Śląska i pozostałych mniejszych regionów. Składa się na nie 215 jednostek katalogowych (85% to miedzioryty, litografie — 12%, mapy rękopiśmienne — 3%). Ewidencja materiałów znajduje się w katalogu elektronicznym Biblioteki Instytutu. Oprócz powyższej
kolekcji, mapy w tych zbiorach znajdują się w starych drukach
i nie zostały tu uwzględnione, natomiast ujęto je we wspomnianym katalogu elektronicznym.
Prezentowana książka składa się z instruktywnego wstępu
(informacje o kolekcji, zasadach opracowania, katalogu elektronicznym oraz materiałach kartograficznych i ikonograficznych Ustavu), właściwego katalogu (s. 7-104), indeksów osobowego i geograficznego oraz bibliografii, a także streszczenia
w językach angielskim i niemieckim.

niemiecką. Jest to jednak zarazem dzieło zupełnie nowej jakości. Autorzy Deutscher Städteatlas starali się ukazać w sposób
syntetyczny główne kierunki rozwoju urbanistycznego danego
ośrodka. Doskonałym przykładem jest zeszyt poświęcony właśnie stolicy Śląska (Huga Weczerka, Münster 1989). Natomiast
omawiana tu publikacja jest próbą przedstawienia syntezy naszej wiedzy na temat topografii dawnego Wrocławia i jednocześnie edycji podstawowego korpusu źródeł kartograficznych
do tego zagadnienia. Oczywiście i ta koncepcja wymagała pewnych generalizacji i selekcji materiału. Nie zmienia to jednak
faktu, że żaden z dotychczasowych atlasów historii miast nie
zawierał porównywalnego bogactwa informacji. Poza przyjętą
przez autorów wizją miała na to wpływ skala samego ośrodka,
zachowane źródła i stan zaawansowania badań. Nie umniejsza
to jednak zasług zespołu wrocławskiego: przeciwnie, realizacja
idei tak kompleksowego atlasu w odniesieniu do dużej metropolii była zadaniem szczególnie trudnym. Można wręcz powiedzieć, że nie w pełni możliwym. Atlas nie ukazuje, wbrew swemu tytułowi, całych dziejów miasta. Edycja źródeł zamyka się
praktycznie na 1939 r., a plansze zawierające rekonstrukcję lub
interpretację materiału kartograficznego tylko wyjątkowo wykraczają poza XVIII w., przy czym znakomita ich większość
dotyczy średniowiecza. Dla badaczy tych epok jest to więc pomoc podstawowa, dla spejalistów od późniejszych okresów
znacznie mniej przydatna. Przy takiej obfitości informacji musiało się też wkraść sporo błędów, np. w odniesieniu do średniowiecznych szpitali mógłbym ich wymienić kilka — nie zmienia to faktu, że i w tym wąskim wycinku jest to najlepsze przedstawienie topografii szpitalnej dużego miasta Europy ŚrodkoM.K.
wej w tej epoce. Poważniejszy problem wiąże się, paradoksalnie, z szybkim postępem badań. Ukazanie szczegółowych wyników najnowszych studiów niesie ze sobą ryzyko szybkiej dezaktualizacji zamieszczonego materiału. Chodzi przecież często
Atlas historyczny miast polskich, red. Antoni C z a - o zagadnienia dyskusyjne i przyjęcie ostatnich wyników za miac h a r o w s k i , t. IV: Śląsk, red. Marta M ł y n a r rodajne jest w istocie zabraniem głosu w toczącej się wciąż dyss k a - K a l e t y n o w a , z. 1: Wroclaw, red. Marta kusji. Dotyczy to nie tylko spraw drobnych, lecz też całkiem zaMłynarska-Kaletynowa, współpraca Rafał
sadniczych. Należy do nich np. kwestia lokalizacji wrocławskiej
Eysymont t, autorzy: Cezary Busko, Małgorza- civitatis z czasów Henryka Brodatego, czyli tzw. pierwszej lokata Chorowska, Rafał Eysymontt, Mateusz
cji. W szkicu omawiającym rozwój miasta M. Młynarska-KaleGoliński, Marta Młynarska-Kaletynotynowa stwierdza, że koncepcja łącząca ten ośrodek z Rynkiem
wa, Jerzy Piekalski, Agnieszka Z a b ł o c k a została w wyniku badań ostatnich lat „w mniemaniu badaczy
Kłos, LeszekZiątkowski, AdamZurek, przewręcz potwierdzona" (s. 6). Natomiast plansza ukazująca to
łożył na jęz. niemiecki Waldemar Könighaus,
samo zagadnienie, będąca autorskim dziełem C. Buśko, sytuuWydawnictwo Via Nova, Wrocław 2001, ss. 36,
je tenże ośrodek jednoznacznie w rejonie Nowego Targu. Przyplansz 39, Wstęp, Wprowadzenie, Dzieje i rozwój prze-kład ten ilustruje tak pewne niedociągnięcia w pracach redakstrzenny Wroclawia, Komentarze do wybranych plansz,
cyjnych, jak też trudności wpisane niejako w przyjętą koncepOpis reprodukcji, Wybór bibliografii (strona tytułowację edycji. Koncepcję, podkreślmy to raz jeszcze, śmiałą, zreai cały tekst również w jęz. niemieckim).
lizowaną z rozmachem i z pełnym zachowaniem standardów współczesnej nauki. W artykule recenzyjnym poświęcoMiłośnikom dziejów śląskiej metropolii atlasu historii
nym atlasowi historii Wrocławia zasługi zespołu wrocławskiego
Wrocławia nie trzeba przedstawiać: jego wydanie odbiło się
potrafił w pełni docenić autor wspomnianej wyżej edycji nieszerokim echem nie tylko w wąskim gronie specjalistów. Warto
mieckiej — Hugo Weczerka („Hansische Geschichtsblätter"
jednak raz jeszcze wskazać na miejsce tej publikacji w europej120, 2002, s. 213-222).
skiej kartografii historycznej. Publikacja ta stanowi kontynuację serii atlasów, wydawanych od 1993 r. przez ośrodek toruński, inspirowanej z kolei mającą już wieloletnią tradycję edycją
M. St.

