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Recenzja: Spetsialnyie istoricheskiie distsipliny, vyp. 1, otvestv. red. B.L. Fonkich,
Rossiiskaia Akademia nauk. Institut vseobshchei istorii. Otdel spetsialnykh
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istoricheskikh distsiplin, Moskva: IVI RAN 2014, ss. 612
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W ramach Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) działa
dwanaście naukowych jednostek. Jedną z badawczych sekcji jest Oddział Nauk Pomocniczych Historii (ONPH), który w 2014 roku zainicjował periodyczną działalność wydawnicza

w formie pracy zbiorowej prezentującej wyniki badań swoich pracowników (Nauki pomocnicze historii, t. 1). Recenzentami serii zostali: Elena V. Ukhanova oraz Mikhail V. Bibikov.

Redaktorem odpowiedzialnym za nową serię jest wybitny badacz, historyk, paleograf

i kodykolog, jeden z założycieli Comité International de Paléographie Grecque, prof. Borys

L. Fonkich, członek Akademii Ateńskiej oraz doktor honoris causa Uniwersytetu Arystotele-

sa w Salonikach, który w ramach ONPH RAN prowadzi od 1998 «Centrum Paleografii, Kodykologii oraz Dyplomatyki». Jednostka badawcza pod jego kierunkiem z powodzeniem

wydaje już dwie serie: Rossiia i Khristianskij Vostok oraz Monfokon. Issledovaniia po paleografii,
kodikologii, diplomatike. W ramach pierwszej serii ukazują się dwie części: zbiór artykułów (do

2014 roku wydano pięć tomów) oraz biblioteka – w dziesięciu tomach prac monograficz-

nych. Druga seria (dotychczas wydano też pięć tomów) wzięła swoją nazwę od nazwiska
francuskiego paleografa Bernarda de Montfaucona. W niej poruszane są ściśle paleograficzne
oraz kodykologiczne zagadnienia, jak także historia kolekcji i dylomatyka.

W przedmowie do recenzowanego dzieła (s. 3.) Fonkich stwierdza, że tom ten powi-

nien ukierunkować, nadać główny charakter oraz wskazać na podstawowe cechy całej serii.

Chodzi mianowicie o ujęcie trzech elementów. Po pierwsze, znajdą się w niej wyniki badań

każdej z samodzielnych nauk pomocniczych historii. Ta część powinna zarazem stanowić
trzon każdego kolejnego wydania. Drugą część będą stanowić prace odwołujące się do historii każdej z dyscyplin, której poświęcony będzie kolejny tom. Trzeci zaś element, to recenzje

nowych dzieł („poważnego i krytycznego charakteru”) oraz obowiązkowy przegląd nowszych publikacji i konferencji w interesującej dziedzinie.

Recenzowana praca została podzielona na pięć części, które poprzedza przedmowa

(s. 3.), a zamyka notka o autorach (s. 604-5), wykaz skrótów (s. 606) i spis treści (s. 607-11).

Pierwsza część została poświęcona kwestiom paleograficznym (paleografia grecka, łacińska i
staroruska), kodykologii, dyplomatyce, wprowadzeniu w badania historyczne, tekstologii,

prozopografii oraz heraldyce od IV do XVIII wieku. Artykuły bazują na tekstach źródłowych

(we wspomnianych wyżej językach) wraz z bogatym aparatem krytycznym i ukazaną najnowszą literaturą. Dołączone są ponadto zdjęcia rękopiśmiennych arkuszy, tabele i ilustracje.
Część wstępna, najbardziej rozbudowana (ss. 5-481), liczy piętnaście artykułów naukowych.

Spośród nich najwięcej uwagi poświęcono paleografii greckiej (6 artykułów) oraz aspektom
tekstologicznym badanych źródeł pisanych (3).
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Drugą część wydania (ss. 482-519) tworzą tzw. Pamiętniki (Memuary). Zaprezentowano tutaj postać Evgenii E. Granstrem, która w środowisku przed- i powojennego Leningradu
/ Petersburga zajmowała się paleografią grecką. Drugim artykułem w tej części są wspo-
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tę zamyka tekst: Mój pierwszy grecki rękopis – Borysa Fonkicha.
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mnienia S.M. Kashtanova odnoszące się do jego naukowego pobytu na Górze Athos, a sekcję

W ramach części recenzyjnej (cz. III, ss. 522-47) znalazły się: jedna recenzja petersbur-

skiej książki, popełniona przez E.V. Kazbekovą oraz głos w dyskusji do kwestii funkcjono-

wania w XVII-wiecznej Moskwie grecko-łacińskiej szkoły Arseniusza Greka (B. Fonkich).
Temat ten pojawił się w kilku ostatnich pracach współczesnych rosyjskich badaczy, a Fon-

kich, który na ten temat napisał książkę, nie omieszkał pominąć tego tematu w swoich rozważaniach.

Dwa ostatnie rozdziały omawianego tomu (IV oraz V) stanowią kolejno: opisy (Anno-

tatsii) dwudziestu siedmiu książek, albumów, akt kongresów i konferencji za lata 2010-13 (ss.
548-85) oraz kronika (ss. 586-603) – jako przegląd konferencji 2012-14.

Tom Nauki pomocnicze historii są ciekawą pracą, w której nie tylko kształceni historycy

mogą znaleźć coś dla siebie, ale wszyscy sympatycy vitae magistra. Zakres tematyczny poruszanych artykułów jest szeroki i różnorodny. To problematyka źródeł, ich odczytywania i
interpretacji, zagadnienia tekstologiczne i dotyczące historii oraz transmisji tekstu. Wreszcie

to nowości w aspekcie datowania manuskryptów greckich, łacińskich i słowiańskich, co często rzuca nowe światło na przyjęte kiedyś twierdzenia i pozwala w innym kontekście patrzeć
na znane wszystkim wydarzenia.

Tom ten pozwala także zorientować się, czym naukowo zajmują się badacze RAN.

Autor powyższych słów uważa, że recenzowana publikacja powinna być zauważona rów-

nież przez polskie środowisko naukowe, ponieważ szereg pojawiających się w rosyjskim
dziele kwestii, w naszych badaniach istnieje w znikomym stopniu lub w ogóle.

dr Lesław Łesyk

