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Zapiski krytyczne i sprawozdania

odbiorcy, utrafieniu w jego gusty i potrzeby ideowe (np. chęć
obejrzenia wydarzenia, w którym sami widzowie lub ich synowie uczestniczyli), a także na dość powszechnej dostępności
(niewygórowane ceny wstępu i system ich obniżek dla poszczególnych kategorii czy w pewnych terminach). Mimo wszystko
jednak dla mas pracujących (przede wszystkim robotników) był
to, jak wynika z przytoczonych przez Dussela danych liczbowych i przeliczeń, wydatek zbyt duży. Rynek dla panoram okazywał 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 panoramas 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 transsyberyjską. Lwowska Panorama Racławicka Kossaka i Styki, obecnie
we Wrocławiu, nie była zatem niczym nadzwyczajnym w Europie, natomiast jako nadzwyczajną wypadnie określić jej żywotność i trwałe miejsce w świadomości historycznej narodu.

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 wychowaniu" z lat 1875-1890 przygotowała H. Wieland (ukazało
się jako zeszyt 16 część pierwsza, następna w przygotowaniu),
Wprawdzie vom bewegten Bild zu den bewegten Bildern des
natomiast K. Jazdon opracowała zawartość „Oświaty. Pisma
Films ist kein direkter Bogen zu schlagen (s. 439), ale dopiero
sześciotygodniowego, poświęconego domowemu i szkolnemu
bujny (pierwsze stałe kino w Berlinie w 1905 r., w 1907 było ich
wychowaniu" z lat 1765-1867 (nr 17, s. 27), „Orędownika Najuż 139, a w 1910 w całej Rzeszy działało już 1000-1500 kin)
ukowego" 1840-1846 (nr 18, s. 76) oraz „Przyjaciela Ludu"
rozwój kinematografii sprawił, że także tematy historyczne staz okresu 1834-1849 (nr 19, s. 238). Jak zwykle, każdy zeszyt zały się naprawdę dostępne (na ogół w granicach ceny biletów 20
opatrzony jest w identyczny całostronicowy wstęp od redakcji.
do 30 fenigów) niemal dla każdego.
Z pewnością największe zainteresowanie wzbudzi ten
ostatni periodyk, który był sygnowany w Lesznie a przejściowo
J. S.
(w 1845 r.) również w Poznaniu i miał pełny tytuł „Przyjaciel
Ludu czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości".
Jego mecenasi z kręgu zachowawczego ziemiaństwa wielkopolskiego starali się unikać tekstów politycznych i tym samym
współczesności, natomiast preferowali przeszłość w jej histoSpecjalnyje istoriczeskie discipliny. Uczebnoje posobie,
rycznym i obyczajowym wymiarze, etnografię, twórczość ludored. M. M. Krom, Ewropejski Uniwersitet
wą i oczywiście biografistykę. Sporo miejsca zajmowała literaw Sankt-Peterburge, Wyd. „Dmitrij Bułanin",
tura. Informacje zawarto w ramach dziesięciu działów temaSankt-Peterburg 2003, ss. 634, il.
tycznych. Wspomniany zeszyt niewątpliwie będzie szczególnie
przydatny w badaniach, nie tylko prasoznawczych.
Jest to drugie, poprawione i uzupełnione wydanie
akademickiego podręcznika nauk pomocniczych historii.
Redaktor tomu i autorzy odżegnują się jednak od tradycyjnej,
B. K.
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
Librorum Amatori. Praca zbiorowa pod red. Andrzez powodzeniem podejmować i rozwiązywać ważne problemy
ja Pawła B i e s i a SJ. Wyższa Szkoła Filozoficzo charakterze ogólnohistorycznym" (s. 3). Zespół omawianych
no-Pedagogiczna „Ignatianum" — Wydawnictwo
nauk jest jednak klasyczny i obejmuje paleografię (z filiWAM, Kraków 2004, ss. 232.
granologią), chronologię, numizmatykę, sfragistykę, genealogię, heraldykę, geografię historyczną oraz metrologię,
Podtytuł tej publikacji wyjaśnia, że ma ona charakter jubiw opracowaniu wybitnych specjalistów tych przedmiotów.
leuszowy: Księga pamiątkowa ofiarowana ks. Czesławowi MiRamy chronologiczne pracy obejmują okres od wczesnego
chalunio SJ na 50-lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej
średniowiecza do czasów nowożytnych, chociaż — jak nuTowarzystwa Jezusowego w Krakowie. Natomiast skrót edytorski
mizmatyka — sięgają też antyku i doby współczesnej. Autorzy
może nie dla wszystkich jest jasny WAM — nazwa obecnie
wykorzystują materiał źródłowy głównie ruski i rosyjski, ale
używana — oznacza wielce zasłużone dla nauki nie tylko kośz odwołaniami do kontekstu europejskiego. Zwraca uwagę
cielnej Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, sięgające
brak dyplomatyki, której tylko pewne elementy zawarte są
XIX wieku i rozwijające ożywioną działalność pod patronatem
w wykładzie paleografii i sfragistyki; nauka o dokumencie jest
Prowincji Małopolskiej zakonu jezuitów. Książka jest wyrazem
bowiem wykładana w odrębnym kursie archiwistyki.
hołdu dla skromnego, ale jakże zasłużonego pracownika książki, który jej udostępnianiu służy przez ponad pół wieku.
Praca składa się z dwóch części: teoretycznej, tj. omówienia
poszczególnych dyscyplin (s. 9-512) oraz materiałów poglądoTom otwiera dedykacja pt. Od Przyjaciół i Czytelników
wych i zadań do zajęć praktycznych, służących dydaktyce (s. 513z charakterystycznymi pierwszymi zdaniami: „Bibliotekarz
-619). Obie części są bogato ilustrowane (m.in. załączony alw ciągłym przebywaniu z książkami staje się swoistą encyklo-

