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wysokie zasługi a niezaćmiona sława Jaśnie Oświeconego Książęcie miasta oraz jego właścicieli, źródła kartograficzne do dziecia Jego Mości Jeremia [...] Wiśniowieckiego, tym razem wystęjów Mysłowic oraz opracowane przez Romualda Kubiciela
pującego z tytułami „wojewody generała ruskiego, hetmamapki, ilustrujące przynależność polityczną i własnościową
na w. koronnego, przemyskiego, przaśniskiego, kaniowskiemiasta od XIV do XVI w.
go etc. starosty" (1650). Sam autor występował jako sekretarz
Nad całością prac czuwał prof. Antoni Barciak. We Wprokrólewski, utwór zaś był nieporównanie krótszy od poprzedniewadzeniu przedstawił on krótko dzieje edycji. Była ona gotowa
go. Utwór kolejny (Odmiana postanowienia sfery niestatecznejjuż od „wielu lat" (szkoda, że nie dowiadujemy się przy tej
kozackiej...) powstał już po śmierci księcia wojewody i został okazji, od jak dawna). Wreszcie mogła zostać opublikowana
ogłoszony w 1653 r. stanowiąc zamknięcie cyklu utrwalającego
dzięki wsparciu władz miasta. Stąd zapewne wydanie adresowielkie czyny Jeremiego Wiśniowieckiego. Całość zamyka Brat
wane jest do szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko językoznaTatar abo liga owcza ze psem na gospodarza do czasów teraźniejwców i historyków. Występujące w księdze pojedyncze dokuszych stosująca w roku 1651 w miesiącu listopadzie wydana menty łacińskie i niemieckie przetłumaczono w przypisach na
(choć na stronie tytułowej widnieje data 1652).
język polski. W słowniku objaśniono wiele terminów, które dla
osób interesujących się dziejami Rzeczypospolitej nie powinny
Publikacja przyczyni się do wprowadzenia poetyckich obbrzmieć obco, np. akta, jurysdykcja, myto, reparacja itp. Z drurazów burzliwych wydarzeń z lat 1648-1651 do szerokiego
giej strony tekst staropolski wydaje się — mimo tej pomocy —
obiegu naukowego. Została przygotowana starannie i kompetrudny do lektury bez odpowiedniego przygotowania filologicztentnie.
nego lub historycznego. Można się domyślać, że z myślą o nieprofesjonalnym czytelniku zamieszczono przypisy i ów słownik
M. K.
na końcu, co w rzeczywistości jest utrudnieniem dla czytelnika.
Z myślą o zagranicznym odbiorcy Wprowadzenie i Wstęp zamieszczono również w wersji niemieckiej i angielskiej. Mimo to
Protokolarz albo „Czerwona księga" Mysłowic, wyd.można wątpić, czy z książki skorzysta ktoś nie znający języka
polskiego.
Alina K o w a l s k a , Antoni P i w o w a r c z y k , pod.
red. Antoniego B a r c i a k a, Wydawnictwo „Emmanuel", Mysłowice 2002, ss. 544, XXIV, il.

Te drobne niedociągnięcia czy rozwiązania budzące wątpliwości nie zmieniają faktu, że mamy do czynienia z publikacją rzetelną i bardzo pożyteczną. Księgi miejskie z XVII w.
rzadko są wydawane drukiem. Jeszcze większą rzadkością są
edycje in extenso tak obszernych zabytków.

Mysłowice były w epoce nowożytnej małym miastem prywatnym, którego ludność parała się przede wszystkim rolnictwem. Jak podkreślają wydawcy (s. 13), tutejsza księga jest jednym z nielicznych zabytków tego typu z terenu Górnego
M. S.
Śląska. Cytowana w tytule edycji nazwa (Czerwona księga) nawiązuje do zachowanej do dziś oprawy rękopisu, sporządzonej
z czerwonej skóry. Księga obejmuje lata 1590-1762, lecz od
końca XVII w. maleje liczba zapisów, tak, że stosunkowo nieKazimierz B u j n i c k i , Pamiętniki (1795-1875),
wielka ich część (111 z 625 not) dotyczy następnego stulecia.
wstęp i opracowanie Paweł B u k o w i e c , [Wyd.]
Jest to urzędowy rejestr działalności rady, głównie jako orgaCollegium Columbinum, Kraków 2001, ss. 267.
nu sądowniczego. Przeważają zapisy dotyczące nieruchomości:
transakcje, testamenty, sprawy sporne. Tekst jest po polsku;
Autor pamiętnika, przedstawiciel zapisanej na trwałe
przeważa język literacki, a wpływy miejscowej gwary są niew kulturze narodowej rodziny kresowej, żegnając się ze świawielkie (s. 33).
tem liczył dziewięćdziesiąt lat, które niemal w całości — pomijając dzieciństwo — przypadły na wiek XIX i czasy narodowej
Mysłowicka księga radziecka jest, jak przyznają sami jej
niewoli. Kazimierz Bujnicki (1788-1878) pochodził z Krasławydawcy, edycją przede wszystkim filologiczną. Z tego wzglęwia nad Dźwiną, swą biografię zaś związał z Inflantami (litedu zachowano daleko posuniętą wierność wobec rękopisu: nie
racko z Wilnem i — pośrednio — Petersburgiem) a następnie
poprawiono m.in. interpunkcji oraz pisowni łącznej i rozdzielz Witebskiem. Pisarz minorem gentium, pozostawił powieści hinej. Nad przygotowaniem tekstu od strony językowej czuwała
prof. Alina Kowalska; ona też sformułowała Zasady edytorskie storyczne i obyczajowe, zaliczany był do ludzi o poglądach —
(s. 31-32) oraz Uwagi o pisowni i języku Księgi mysłowickiej mówiąc oględnie — zachowawczych, choć nie była to opinia
jednoznaczna (np. wcześnie opowiadał się za zniesieniem pań(s. 33-43). Szczegółowej analizie poddała wybrane dziesięcioszczyzny). Stąd jedni określali go jako wielbiciela czasów salecia (1590-1600, 1640-1650, 1690-1700, 1730-1740), akcentuskich, inni zaś nazywali postępowym myślicielem. Z pewnością
jąc dynamikę przemian językowych. Przygotowała, wraz z Antonim Piwowarczykiem, przypisy oraz Słownik wyrazów przesta- natomiast był w swoim długim życiu wnikliwym obserwatorem
rzałych, terminów prawniczych i historycznych (s. 413-430). Poi dokumentalistą, stąd decyzja publikacji obejmujących osiem
dziesięcioleci pamiętników wydaje się w pełni uzasadniona.
śmierci prof. Kowalskiej jej prace nad edycją kontynuowała
Ukazały się jako tom IX serii „Biblioteka Tradycji Literackich"
Daniela Dylus.
a w trakcie przygotowania tekstów swego antenata do druku
Najważniejsze zadanie — odczytanie rękopisu — zawspółdziałał prof. Tadeusz Bujnicki.
wdzięczamy Antoniemu Piwowarczykowi. Tenże historyk opracował szeroki komentarz historyczny — m.in. Zarys najstarAutor pisał wspomnienia dwukrotnie, bowiem pierwsza
szych dziejów Mysłowic (do końca XVIII wieku) (s. 25-30), ich
No-wersja spłonęła wraz z biblioteką w rodzinnej posiadłości
tki biograficzne ważniejszych osób występujących w Księdze Dagdy w 1863 r. Natychmiast przystąpił — w wieku 75 lat —
(s. 431-440), indeksy, zestawienie literatury. Edycję zamykają
do ich odtwarzania, co rzeczywiście nastąpiło, zwłaszcza, że los
24 ilustracje: zdjęcia wybranych kart rękopisu, herby i pieczędał mu jeszcze 15 lat życia. Edycja została poprzedzona ob-
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szernym wstępem dotyczącym jego pamiętnika jako źródła historycznego i tekstu literackiego. P. Bukowiec wysoko ocenia
wartość faktograficzną tekstu: „Dla badacza kultury, w tym
także literackiej, ziem wschodniego pogranicza Pamiętniki Kazimierza Bujnickiego są źródłem pierwszorzędnej wagi, nieomal bezcennym. Decyduje o tym po pierwsze czas i miejsce ich
powstania. Są one jedynym tego typu dokumentem powstałym
na terenie byłych Inflant Polskich w XIX wieku. Kolejnym
czynnikiem wpływającym na wyjątkowo wysoką ocenę rangi
prezentowanego tekstu jest osoba jego autora. Kazimierz Bujnicki był, obok Gustawa Manteuffla, najbardziej znanym, najaktywniejszym przedstawicielem tamtejszej szlachty polskiej...". Dla językoznawcy dzieło przedstawia szczególną wartość ze względu na barwną literacką polszczyznę, wzbogaconą
licznymi regionalizmami w zakresie słownictwa, fonetyki, leksyki i stylistyki. Zabrakło jedynie — z żalem zauważa wydawca
— materiałów etnograficznych, choć znane były zainteresowania Bujnickiego kulturą i folklorem łotewskim. Czy jednak autor „fascynacje owe przemilczał", czy raczej skupił uwagę na
typowych wspomnieniach; wszakże nie pisał dzieła naukowego
o kulturze ludowej Inflant swoich czasów!
M. K.

dą do obiegu naukowego przede wszystkim na Litwie i w Polsce. Szkoda jedynie, że poskąpiono miejsca na udostępnienie
przedmowy również w języku polskim. Ale to drobiazg, najważniejsze że nie poprzestano na tłumaczeniu notatek biskupa
żmudzkiego na jeden z jego języków ojczystych, ale również
pieczołowicie uwzględniono drugi z tych języków. Miejmy nadzieję, że jest to jaskółka zapowiadająca nowy etap w edytorstwie źródeł do dziejów przedrozbiorowej Rzeczypospolitej
oraz jej spadkobierców z Wielkiego Księstwa pod zaborem rosyjskim, czy — jak to określili dwaj kowieńscy autorzy niedawno wydanej (także w Krakowie) syntezy — Pod berłem carów.
M.K.

Manual Encyklopedie ceskych dejin (Prirulka pro
zpracovatele — Heslar — Vzorova hesla), opracowali
Jaroslav P a n e k l Oldrich T ù m a przy współpracy
z Jirim K o c i a n e m , Jirim M i k u l c e m, Janem
P e l i k a n e m , Miloslavem P o l i v k ą , Alesem
P o r i z k ą, Svatovą E a k o v ą, Evą S e m o t a n o v ą
oraz autorami przykładowych haseł. Historicky
ustav AV CR, Praha 2003, ss. 483.

Książka inauguruje kolejną serię prac Instytutu Historii
Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Opera Instituti Historici
Pragae) — seria E: Encyclopaedica. Aktualny dyrektor i jego
współpracownicy prezentują program imponującego przedsię2003, ss. XXX, 933.
wzięcia naukowego, przewidzianego na wiele lat pracy zespołowej, którego realizacja pozwoli stworzyć fundamentalne
W pięknej szacie graficznej badacze litewscy opublikowadzieło historiografii czeskiej, mocno osadzonej w nauce euroli obszerny tom pism biskupa żmudzkiego, który używał rówpejskiej i światowej. Przygotowania rozpoczęto przed pięciu lanież polskiej wersji nazwiska jako Maciej Wołonczewski
ty, kiedy Jaroslav Pânek, jeden z czołowych dziś humani(1801-1875) i jest znany w naszym kraju przede wszystkim jako
stów nad Wełtawą, objął wspomniane stanowisko w macierzyautor wydanego w dokonanym przez Maurycego Hryszkiewistym instytucie. Był wówczas zarazem prorektorem Uniwersycza tłumaczeniu ze żmudzkiego (język oryginału) z przedmową Stanisława Smolki Biskupstwa żmujdzkiego (Kraków 1898). tetu Karola do spraw kontaktów międzynarodowych, które
w czasie całej kadencji niepomiernie zdynamizował; przyniosło
Ostatnimi laty historycy wileńscy, zwłaszcza Vytautas Merkys,
to efekty, które obecnie procentują, również w zakresie jego
poświęcili wiele uwagi postaci i spuściźnie tego wielce zasłużodyscypliny naukowej. Oczywiście podstawowe znaczenie miało
nego dla katolicyzmu oraz swego narodu duchownego, publistworzenie szerszego zespołu badawczego na terenie Czech,
kując w krytycznych edycjach m.in. kolejne tomy jego prac.
Moraw i Śląska. Wśród towarzyszących fundamentalnej —
Obecnie zastęp ten powiększyła wytrawna badaczka wieków
przewidywanej na ponad 20 woluminów — inicjatywie przedXVIII i XIX, A. Prasmantaité, którą wsparli w przekładzie
sięwzięć wymienić należy wydany w 2004 r. pierwszy tom Słowtekstów polskich (te zdecydowanie przeważają) Jan Jurkiewicz,
nika biograficznego ziem czeskich, Leksykon historycznych miejzaś łacińskich (jest ich niewiele) Eugenia Ulcinaité. Otrzymaliscowości Czech, Moraw i Śląska (Praha 2001), w niemieckiej
śmy wydanie paralelne: lewa strona oryginał, prawa jego przewersji językowej: Stuttgart 1998. Z innych wydawnictw należy
kład na język litewski. Oby ta inicjatywa zapoczątkowała publiwymienić trzytomowy słownik biograficzny obejmujący postakowanie źródeł zgodnie z potrzebami czytelnika litewskiego,
cie (również żyjące) z XX wieku (Cesky biograficky slovnikXX.
ale i z respektem wobec tekstów pierwotnych. Dzieło zostało
stoleti, Praha 1999).
zaopatrzone w gruntowny aparat naukowy oraz obszerne indeksy: osobowy i geograficzny. Obszerna przedmowa ukazuje
Autor wstępu, J. Pânek, dokonał też wnikliwej charakterypostać biskupa, zawartość tomu i reguły wydawnicze.
styki przygotowywanego dzieła (s. 9-58), której uzupełnienie
Motiejus Va l a n с i u s,Nam{ uzraśai. Sudarê Aldona P r a s m a n t a i t ê, Bal tos lankos, [Vilnius]

Część zasadniczą otwierają Rozmaite wiadomości zebra- stanowi wykaz haseł (s. 59-175). Rozpoczął od zaprezentowania nowoczesnych encyklopedii historycznych i specjalistyczne przez księdza Macieja Wołonczewskiego (s. 4-231), ciąg dalszy stanowią nieco obszerniejsze Rozmaite wiadomości zebrane nych leksykonów na świecie, przede wszystkim w Europie (po(s. 232-529); uzupełnienie stanowią Rozmaite wiadomości oraz czesne miejsce w erudycyjnej egzemplifikacji zajmuje literatuDiariusz zdrowia mego (530-549), całość zamyka Pamiętnik do- ra niemiecka i polska) by w oparciu o ten materiał dojść do
mowy (s. 550-706) i Wiadomość o czynnościach pasterskich bi-rozważań na temat Encyklopedii historii Czech (ECD), s. 31-40
oraz precyzyjnej kategoryzacji haseł, podzielonych na pięć grup
skupa M. W. (s. 708-866).
(A-E), do których zakwalifikowanie oznacza zarazem ramy
Notatki Wołonczewskiego stanowią prawdziwą kopalnię
objętościowe (A: od 11 do 30 stron; B: 6-10; C: 1-5; D: 3-29
informacji o kraju, ludziach, historii politycznej, kulturze umywierszy; E: 1-2 wiersze). Lektura tekstu pozwala stwierdzić, że
słowej i — oczywiście — samym autorze. Z pewnością wej-

