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IRENA STAWOWY-KAWKA
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

JUBILEUSZ ROCZNIKA
„STUDIA Z DZIEJÓW ROSJI I EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”

Ostatni, XXXIX tom rocznika „Studia z Dziejów Rosji i Europy ŚrodkowoWschodniej” ukazał się w 2004 r. W roku bieżącym obchodzić będziemy czterdziestą rocznicę jego pierwszej edycji. Czasopismo powstało w 1965 r. jako organ
Zakładu Dziejów Europy XIX i XX wieku Instytutu Historii PAN i wychodziło
pod nazwą „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”. Zmiana tytułu nastąpiła w 1992 r., po rozpadzie ZSRR, a dzieje ZSRR potraktowano jako jeden z kolejnych etapów w historii Rosji. Obecnie jego redaktorem naczelnym jest prof.
dr hab. Piotr Łossowski, długoletni kierownik Zakładu Dziejów Europy XIX i XX
wieku IH PAN, a sekretarzem naukowym doc. dr hab. Elżbieta ZnamierowskaRakk. Nad zawartością merytoryczną rocznika czuwa także Komitet Redakcyjny, składający się z wybitnych profesorów – pracowników Instytutu Historii PAN
oraz specjalistów z głównych ośrodków naukowych Polski.
Na łamach czasopisma ukazują się artykuły dotyczące Rosji, Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (Bałkanów). Ich autorami są przede wszystkim
historycy polscy. Na łamach „Studiów” swoje prace publikowali tacy znani naukowcy, jak: Wiesław Balcerak, Marek Kazimierz Kamiński, Tadeusz Kisielewski, Andrzej Koryn, Andrzej Korzon, Piotr Łossowski, Tadeusz Wolsza, Elżbieta
Znamierowska-Rakk, Michał Jerzy Zacharias. Debiutują tu także młodsi koledzy. Zamieszczane są również artykuły historyków z zagranicy. Wymienić należy: Ninę i Władimira Kabuzanowów (z Rosji), Jaroslava Valentę, Zdenka Sládka,
Jindřicha Dejmka (z Czech), Broniusa Makauskasa (z Litwy), Erika Jakobsonsa
(z Łotwy), Iłczo Dimitrowa (z Bułgarii), Endre Kovacsa (z Węgier) i innych.
Zainteresowanie problematyką środkowoeuropejską w Polsce i krajach tego
obszaru, co jest charakterystyczne, nastąpiło w latach sześćdziesiątych. Starano
się wówczas ponownie zdefiniować pojęcie Europy Środkowej, a także pisać –
jeśli pozwoliła cenzura – o problemach tego regionu. Jednym z przejawów tego
szczególnego zainteresowania było między innymi pojawienie się „Studiów”. Było
to bardzo ważne wydarzenie w polskiej historiografii. Na Zachodzie, w nauce

www.rcin.org.pl

6

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

anglosaskiej, niemieckiej czy francuskiej badania nad zagadnieniami dotyczącymi
Europy Środkowo-Wschodniej podjęto bezpośrednio po wojnie i miały one ogromne znaczenie, głównie ze względów politycznych. Obszar ten, wchodzący w obręb sowieckiej strefy wpływów, cieszył się również szczególnym zainteresowaniem
badaczy. W Polsce studia nad historia Rosji, Europą Środkową i PołudniowoWschodnią nabrały swoistego znaczenia przede wszystkim po upadku „bloku
komunistycznego” i rozpadzie ZSRR. Znalazło to odbicie na łamach „Studiów”.
Dostęp do nowych źródeł oraz zniesienie cenzury pozwoliły na nowe spojrzenie na historię tego obszaru. Możliwość publikowania wyników badań na łamach „Studiów” nabrała w związku z tym jeszcze większego znaczenia. Wzrosła znacznie objętość rocznika oraz liczba autorów chętnych do zamieszczania
wyników swoich badań na jego łamach. Powiększyła się także liczba czytelników. Swoboda wypowiedzi, częste polemiki, dyskusje, znacznie go wzbogaciły.
Rocznik jest wydawany w określonym porządku, z uwzględnieniem działów
tematycznych. Pierwszy z nich pt. „Artykuły i rozprawy” jest najobszerniejszy
i stanowi zasadniczą część czasopisma. Najczęściej zamieszczane są tu publikacje dotyczące dziejów najnowszych Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (połowa XIX i XX w.) z zakresu problematyki politycznej i stosunków międzynarodowych, rzadziej gospodarczej, społecznej czy kulturalnej. Polityka
wielkich mocarstw, w tym Rosji, wobec krajów tego obszaru dominuje, choć nie
brakuje ciekawych rozpraw dotyczących zarówno wewnętrznych problemów
państw tego regionu, jak i relacji między poszczególnymi krajami. Omawiane są
także kwestie narodowe. Interesujące są zwłaszcza opracowania dotyczące życia Polonii w poszczególnych krajach tej części Europy.
Drugi dział pt. „Przeglądy badań” zawiera omówienia najnowszych badań
z określonej dziedziny (przegląd histograficzny). Tak np. w tomie XXXV Wojciech Materski przedstawił stanowiska historyków rosyjskich dotyczące kwestii
upadku Imperium Rosyjskiego i możliwości jego odbudowy, a Zbigniew Klejn
zaprezentował bułgarska prasę historyczną z lat 1997–1998.
W kolejnym, trzecim dziale „Materiały i dokumenty” autorzy przedstawiają
dotychczas niepublikowane lub nieznane materiały źródłowe, często opatrując
je obszernym komentarzem. Tak np. we wspomnianym już wcześniej tomie
XXXV Marek Kornat opublikował bardzo ciekawą dokumentację dotyczącą dyplomacji państw bałtyckich w obliczu układu Ribbentrop–Mołotow, pochodzącą
z różnych archiwów: francuskich (Archives du Ministère des Affaires Étrangères
w Paryżu), polskich (Archiwum Akt Nowych w Warszawie) i brytyjskich (Public
Record Office i Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie).
„Artykuły recenzyjne i recenzje” to tytuł następnego działu rocznika. Z ich
treści można się dowiedzieć o wartości naukowej najnowszych opracowań na
temat tego regionu, ale także zasięgnąć cennych informacji o nowych edycjach
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źródeł, syntezach i monografiach. Recenzowane są prace zarówno autorów
polskich, jak i zagranicznych.
Na końcu czasopisma znajduje się rubryka „Życie naukowe”, gdzie zamieszczane są sprawozdania z prac prowadzonych w Zakładzie Dziejów Europy XIX
i XX wieku Instytutu Historii PAN. Zazwyczaj są to omówienia przebiegu różnego rodzaju uroczystości, konferencji, kolokwiów oraz posiedzeń Zakładu.
Taki układ rocznika nie jest ściśle przestrzegany. W nowszych tomach pojawił się dział „Polemiki i dyskusje”. Na odnotowanie zasługuje np. ciekawa dyskusja na temat liczby Polaków deportowanych w głąb ZSRR. Polemikom służy
także rubryka „Listy do redakcji”, gdzie autorzy książek, artykułów i rozpraw
odpowiadają na zarzuty skierowane do nich w recenzjach i w ten sposób włączają się do dalszej dyskusji.
Bardzo ważna okazała się także inicjatywa, podjęta w 1995 r., aby znanym
i cenionym historykom zajmującym się dziejami Rosji, Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej dedykować numery „Studiów” z okazji ich jubileuszu.
Przybliża to czytelnikom ich twórczość, osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i daje
kompetentną ocenę ich dokonań naukowych. Dotychczas ukazało się pięć tomów jubileuszowych poświęconych następującym wybitnym badaczom: Piotrowi Wandyczowi, Romualdowi Wojnie, Wiesławowi Balcerakowi, Aleksandrowi
Achmatowiczowi oraz Henrykowi Bułhakowi.
Do 1994 r. wydawcą tego wysokiej rangi czasopisma naukowego był wrocławski oddział Ossolineum. Produkcję tomu XXIX i następnych powierzono,
ze względów finansowych, wydawnictwu Semper w Warszawie, któremu udało
się utrzymać wysoki poziom edytorski pisma.
„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” z uwagi na swoją
rangę naukową cieszą się renomą zarówno w kraju, jak i za granicą. Artykuły
zamieszczane na ich łamach weszły na trwałe do obiegu naukowego i cytowane
są w publikacjach wielu badaczy. Redaktorom oraz wydawcom „Studiów” składam podziękowania i gratulacje z okazji czterdziestej rocznicy ich pracy oraz
życzę dalszych sukcesów.
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TADEUSZ KISIELEWSKI
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

PISMO Z DOBRĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Jubileusz „Studiów” – podobnie zresztą jak każdy jubileusz – skłania do pewnych refleksji i wynikających z nich konstatacji. Pozwolę sobie zaprezentować
tu dwie konstatacje.
Konstatacja pierwsza. Rocznik zaczął ukazywać się w 1965 r. A zatem narodził się w okresie popaździernikowym, w ramach pewnej socjalistycznej – jak to
się kiedyś mówiło – swobody na gruncie kultury i nauki, rzecz jasna istotnie
ograniczonej, aczkolwiek nie do tego stopnia, jak w sąsiednich państwach komunistycznych. Wszakże 1965 r. to czas wyraźnego kryzysu okresu popaździernikowego, rodzącego się na tle pogłębiającego się społecznego zawodu związanego z niskim i niewiele poprawiającym się poziomem życia i pesymistycznie
ocenianymi ekonomicznymi i cywilizacyjnymi perspektywami Polski. Kryzys ten
sięgał do prób ograniczenia zdobyczy Października 1956 r. przez ekipę Władysława Gomułki, co wynikało zarówno z doktryny komunistycznej reprezentowanej
przez pierwszego sekretarza KC PZPR i jego towarzyszy, jak i uwarunkowań
geopolitycznych Polski oraz zdecydowania Moskwy gotowej stłumić „antysocjalistyczny” bunt w obozie, do czego doszło na Węgrzech. Niewiele też brakowało, by doszło to tego w Polsce.
Przypomnijmy. W 1962 r. zlikwidowano Klub „Krzywego Koła” w Warszawie, w 1964 r. „wybuchła” sprawa Listu 34, a także wyraźnie rodziła się w tymże roku nowa opozycja, zapoczątkowana z jednej strony Listem otwartym do członków partii Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, z drugiej zaś – organizacją
Andrzeja Czumy i innych, którą później zaczęto nazywać „Ruchem”, a która
całkowicie odrzucała komunizm, również zreformowany. Od 1956 r. rozwijał
też swoją szeroką działalność Kościół katolicki, ożywiony programem milenijnym prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, wchodząc w coraz ostrzejszy spór z ówczesną władzą, co miało oczywiście swoje wielkie konsekwencje
nie tylko religijne, ale też społeczne i polityczne.
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Jakie czynniki – biorąc pod uwagę ówczesne stosunki i atmosferę społeczną
i polityczną w kraju – doprowadziły zatem do narodzin „Studiów”? Odpowiedź
na to pytanie wymaga odpowiedniego opracowania historycznego, można wszakże
dziś, jak sądzę, najogólniej powiedzieć, że przyczyniła się do tego wola i motywacje tych osób i środowisk, które spowodowały ich ukazanie się. Osoby te to
przede wszystkim pierwszy Komitet Redakcyjny „Studiów”, a szerzej – środowisko Instytutu Historii PAN. Choć zapewne rzecz trzeba widzieć jeszcze szerzej, i to nie tylko na płaszczyźnie historycznej, ale i politycznej. Myślę, że owe
motywacje prowadzące do narodzin pisma zdominowały dwie tendencje.
Pierwsza, nazwijmy ideologiczno-polityczna, która wyrażała potrzebę powołania periodyku naukowego, który w sposób zgodny z ówczesnym, socjalistycznym – by użyć tego języka – stanem wiedzy poddałby analizie zjawiska, głównie polityczne, odnoszące się do ZSRR i tego obszaru Europy (w tym Polski),
na którym po II wojnie światowej wprowadzono ustrój komunistyczny. Władysław Gomułka Związek Sowiecki i obóz państw socjalistycznych – środowisko
i otoczenie ówczesnej Polski – traktował w sposób fundamentalny z dwóch powodów: po pierwsze, dlatego że ZSRR i ów obóz miał być gwarantem utrzymania
ustroju i stosunków komunistycznych w Polsce, a pierwszy sekretarz KC KPZR
niezachwianie wierzył w przyszłość komunizmu i uważał, że w ostateczności on
właśnie zwycięży na świecie, a po drugie, ZSRR i obóz państw socjalistycznych
miał według niego stanowić gwarancje bezpieczeństwa Polski, w szczególności
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. To myślenie Gomułki wyznaczało ówczesną politykę PRL. Stąd i otwarcie na tę problematykę, którą miały podjąć „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” – oczywiście uprawianą wedle ówczesnych intencji politycznych i zgodnie z metodologią marksistowsko-leninowską
i pod kontrolą partii.
I druga tendencja, naukowa, głębsza, która zdecydowała o wartościach „Studiów” jako periodyku naukowego. Wypływała ona niewątpliwie z polskich tradycji zainteresowań Rosją, a także Europą Środkową, krajami sąsiednimi i całym regionem, rzecz jasna głównie na płaszczyźnie naukowej. Przy tym rzecz tę
widziano w kontekście dziejów Polski i jej uwarunkowań geopolitycznych, ale
także z jednej strony losu historycznego regionu środkowoeuropejskiego, z drugiej zaś samej Rosji czy ZSRR. Oczywiście szło tu przede wszystkim o rzeczywiste zgłębienie prawdy historycznej, co pokazuje zawartość pisma z tamtego
czasu, choć potrzeba ta nie mogła abstrahować od ówczesnej rzeczywistości politycznej, która wyznaczała ramy także dla uprawiania historii jako nauki i publikowania rezultatów jej badań. Wszakże rocznik miał charakter naukowy, a to,
że ukazywał się w niewielkim nakładzie powodowało, że był on poddany nieco
zliberalizowanej kontroli cenzorskiej, co wpływało pozytywnie na poziom publikowanych na jego łamach artykułów i rozpraw. Zupełną swobodę „Studia”
uzyskały w III Rzeczypospolitej i w pełni ją wykorzystały, wzbogacając swą
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tematykę i treść, stanowiąc równocześnie kontynuację rocznika z okresu PRL.
W „Studiach” publikują wybitni historycy, zarówno polscy, jak i zagraniczni,
mający duży dorobek naukowy, a także historycy młodszego pokolenia, specjalizujący się w najnowszej historii Polski i powszechnej, zwłaszcza w historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji.
Konstatacja druga. „Studia” „przeżyły” okres Polski Ludowej i kontynuowane są w III Rzeczypospolitej. W 1992 r. zmieniły – jak wiemy – tytuł, po formalnym rozwiązaniu 26 grudnia 1991 r. ZSRR W tytule pisma słowo Rosja zastąpiło skrót nazwy państwa, które przestało istnieć, ZSRR, a termin Europa
Środkowo-Wschodnia zastąpiło określenie Europa Środkowa, co było wyraźnym
skutkiem częściowego rozpadu Związku Sowieckiego i powstania nowych, niepodległych państw na zachodnich obszarach, w istocie krańcach byłego ZSRR.
Nie ulega oczywiście żadnej wątpliwości, że Federacja Rosyjska, olbrzymie,
największe na świecie, pod względem terytorium, państwo eurazjatyckie, swoisty kontynent, jest najbardziej znaczącym państwem w Europie Wschodniej,
mającym też ambicje odgrywania najbardziej istotnej roli w Europie Środkowej.
Równocześnie współczesna Rosja jest dziedzicem specyficznej tradycji historycznej, historii, która wycisnęła swe piętno, jakże często fatalne, nie tylko na
Rosji, ale i na Europie Środkowo-Wschodniej, Kaukazie, Azji Środkowej i Dalekim Wschodzie, a także szerzej, jeśli weźmiemy pod uwagę światowe ambicje
i politykę, zwłaszcza na ZSRR. To znaczenie historii Rosji – ale również i Rosji
współczesnej – znalazło swój wyraz w tytule pisma, choć w swej większości –
i biorąc pod uwagę objętość poszczególnych tomów – „Studia” poświęcone są
nie tylko problematyce Rosji, ale też różnorodnym zagadnieniom, głównie politycznym krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niewątpliwie w przyszłości
wzrastać będzie zarówno znaczenie historii tych krajów i całego regionu Europy
Środkowo-Wschodniej – poczynając od Ukrainy, a w przyszłości i Białorusi,
patrząc od strony wschodniej – jak i ich współczesnych doświadczeń.
Ukraina, Białoruś oraz Litwa sąsiadują z Polską od wschodu, a okręg kaliningradzki, na którego przekazanie Stalinowi wyrazili zgodę w Teheranie prezydent Roosevelt i premier Churchill, graniczący z Polską nad Bałtykiem, jest enklawą Rosji oderwaną od jej korpusu terytorialnego – enklawą mającą bardzo
istotne znaczenie polityczne, zwłaszcza dla Polski i Litwy. Rosja jest niewątpliwie ważnym państwem w polityce regionalnej, jest też graczem w polityce światowej, stoi ona jednak przed wieloma poważnymi wyzwaniami, które mogą
w przyszłości bardzo skomplikować jej sytuację1, co oczywiście nie znaczy, że
1

Por. Tadeusz A. Kisielewski, O przyszłości supermocarstw, „Arcana” (Kraków) 2005, nr 1–2
(6162). Autor omawiając i komentując raport CIA Global Trends 2015 ukończony w grudniu 2000 r.
m.in. pisze: „Gospodarka państwowa [Rosji] jest w rozkładzie. Instytucje państwowe są skorumpowane i powiązane ze środowiskami przestępczymi. Stan czynnika ludzkiego jest rozpaczliwy:
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Rosji, a także jej historii, należy poświęcać mniejszą uwagę. Przeciwnie – w obliczu owych komplikacji zagadnienia rosyjskie, także w aspekcie historycznym,
powinno się tym bardziej analizować. Dziś Rosja staje się – i to trzeba zauważyć – wielkim problemem dla polityki Polski i innych państw naszego regionu,
a także krajów Kaukazu czy Azji Środkowej. Choć pozycja Polski i tych krajów
dawnego „imperium zewnętrznego ZSRR, by posłużyć się sformułowaniem Zbigniewa Brzezińskiego, które znalazły się w NATO i Unii Europejskiej, jest tu
nieporównywalnie lepsza. Ten problem z Rosją – choć nie tylko on – zwiększa
i niewątpliwie będzie zwiększał rolę w polityce polskiej państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainy, a z czasem i Białorusi, obok oczywiście innych
państw regionu. Zwielokrotnić to powinno również zainteresowanie historyków
tymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej – zresztą zainteresowania te rosną
już od pewnego czasu. Ale w dalszym ciągu jakże mało wiadomo o Ukrainie
czy Białorusi, o ich historii, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie jest to jeszcze niealkoholizm, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, stres, niski poziom zdrowia i bieda doprowadziły do nadumieralności mężczyzn. Kobiety rodzą przeciętnie 1,3 dziecka, co spowoduje spadek liczby ludności do 130–135 mln. w 2015 r. […] W ostatnich latach, już po napisaniu raportu,
okazało się, że kolejne fale wzrostu cen ropy naftowej, podstawowego źródła dochodów rosyjskiej gospodarki, nie są wykorzystywane do niezbędnej restrukturalizacji tej gospodarki, czyli
nadzwyczajne dochody są po prostu marnowane.” Raport CIA zakłada rozpad Rosji na osiem części. Autor artykułu pisze: „o wiele bardziej prawdopodobna od podziału Rosji na osiem części jest
po prostu secesja jej wschodnich peryferii. Czy jednak – nawet przyjmując nierealistyczne założenie, że Moskwa zgodziłaby się na to – prawdopodobieństwo takiej secesji, dokonane z woli
władz i mieszkańców środkowej i wschodniej Syberii i Dalekiego Wschodu jest duże? Jest ono
minimalne…” Gdyby Syberia i Daleki Wschód przestały być rosyjskie, stałyby się zapewne chińskie, co oczywiście stworzyłoby nowy problem – wzrostu potęgi Chin.
Co się stanie z Rosją – nie wiadomo. Ale Rosja po rzekę Lenę a nawet po Ural – biorąc pod
uwagę rozważania Kisielewskiego – gdyby do tego doszło, pozostałaby zapewne starą Rosją, w dodatku okaleczoną, a więc i nienawistną. Ale może – jak przypuszcza autor artykułu – mogłaby
zacząć dryfować ku Unii Europejskiej i NATO? Pisze on: „W rezultacie Rosja stałaby się krajem
europejskim, a ukoronowaniem takiego biegu wydarzeń byłoby przyjęcie jej do NATO”. Wszystkie tego typu scenariusze mają z dzisiejszego punktu widzenia charakter czysto teoretyczny. Kisielewski stwierdza, że dzisiejsza Rosja Władimira Putina „ciągle postrzega Zachód jako przeciwnika i gra na jego wewnętrzne rozbicie, w nadziei przeciągnięcia jego części na swoją stronę, trwając
w złudzeniu, że odbudowa jakiegoś rodzaju imperium jest możliwa i zapobiegnie sprowadzeniu
Rosji przez Chiny do wymiarów państwa europejskiego”. I jeszcze jedna, ogólniejsze uwaga. Naturalną alternatywą totalitaryzmu, który niedawno ustąpił w Rosji, jest wolność. W Rosji przestał
obowiązywać ustrój komunistyczny, ale czy zapanowała tam wolność? Czy Rosja jest w stanie
w jakimś w miarę nieodległym czasie przezwyciężyć swą wielowiekową tradycję niewoli, w szczególności tradycję niewoli komunistycznej? I oczywiście imperializmu? Tradycje te wiążą się ściśle z jej rozrostem terytorialnym w przeszłości. Dla współczesnej Rosji całe jej wielkie terytorium
począwszy od Wysp Kurylskich i Kamczatki po Kaliningrad na zachodzie i Czeczenię na południu jest „świętą ziemią Rosji”.
W każdym razie jest dobre to, że problem ten jest analizowany, także z punktu widzenia historii.
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wątpliwie terra incognita, a o Rosji, która na wschód od Niemiec zdawała się do
niedawna, a w niektórych środowiskach na Zachodzie jeszcze zdaje się stanowić
nieomal jedyny przedmiot godny zainteresowania historycznego czy politologicznego, jakże często funkcjonuje tam wiedza (także historyczna) niepełna, płytka
czy wypaczona. Wszakże podobna, choć niekoniecznie tożsama, wiedza funkcjonuje też niejednokrotnie i na Wschodzie, w Europie Środkowo-Wschodniej,
w tym i w Polsce. Aby ten stan zmienić, wielką rolę do odegrania mają określone środowiska także w Polsce – a w ramach odpowiedniej polskiej polityki historycznej również „Studia”.
Rodzi się pytanie, czy w tej sytuacji nie należałoby pomyśleć o zmianie tytułu pisma po raz trzeci – ze „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” na „Studia z Dziejów Europy Środkowej i Rosji”?
„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” są niewątpliwie
pismem znaczącym w historiografii polskiej, w pewnym zakresie unikalnym i zapewne jednym z bardziej interesujących pism tego i podobnego typu w skali
międzynarodowej. W kontekście tym warto wymienić nazwiska redaktorów naukowych pisma, kolejno: Rafała Gerbera, Janusza Żarnowskiego i Piotra Łossowskiego. W każdym razie nie ulega wątpliwości to, że każdy poważny historyk zajmujący się problematyką Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej nie może
pominąć dorobku czterdziestu tomów „Studiów”. I co niemniej ważne – „Studia
z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” mają przed sobą dobrą przyszłość, wszak problematyka historyczna, którą się zajmują, będzie najprawdopodobniej budziła dalej duże zainteresowania w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Rosji oraz coraz większe na Zachodzie,
a „Studia” jako pismo naukowe o ugruntowanej renomie mogą tu odgrywać również rolę swego rodzaju pomostu między Wschodem i Zachodem, a zarazem
stanowić znaczące forum dyskusji i inspiracji w skali regionu, Europy, być może
i szerzej.

www.rcin.org.pl

www.rcin.org.pl

DANIEL BOĆKOWSKI

O STUDIACH SŁÓW KILKA…

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” narodziły się
w 1963 r. Ich „ojcem” i pierwszym redaktorem naczelnym był profesor Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Gerber, kierownik Zakładu Historii Europejskich
Krajów Socjalistycznych Instytutu Historii PAN. Zakład ten po latach przekształcił
się w Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku. Pierwszy numer „Studiów” ukazał
się w 1965 r. W istniejącej ówcześnie sytuacji politycznej w Polsce powstałemu
periodykowi nadano tytuł: „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”.
Umieszczenie w tytule określenia „Europa Środkowa”, a nie np. „kraje demokracji ludowej”, czy też „państwa socjalistyczne”, było niemałym osiągnięciem,
gdyż na nowo wprowadzało do obiegu naukowego pojęcie wyodrębniające tę
część Europy z Europy Wschodniej, utożsamianej wówczas jednoznacznie ze
Związkiem Radzieckim. Pozwoliło to redakcji na znacznie szerszy, zgodny z pierwotnymi zamierzeniami, kierunek rozwoju pisma, co widać doskonale w pierwszych jego numerach, gdzie sprawom Europy Środkowej poświęcono wyjątkowo dużo miejsca.
Następcą profesora Gerbera został profesor dr hab. Janusz Żarnowski. Po nim,
w 1983 r., funkcję redaktora naczelnego objął kierujący „Studiami” do dziś profesor dr hab. Piotr Łossowski. Wszyscy trzej redaktorzy naczelni do 1989 r. mieli niełatwe zadanie prowadzenia „Studiów” tak, aby nie narazić się peerelowskiej cenzurze oraz władzom i jednocześnie nie dopuścić do obniżenia poziomu
ukazujących się na łamach rocznika artykułów. Było to zadanie trudne, nieraz
zmuszające redakcję do powstrzymywania się od podejmowania wielu ważnych
i istotnych tematów historycznych lub „łagodzenia” wymowy artykułów, aby
osiągnąć „kompromis” z cenzorami. Na szczęście, co trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić, nigdy nie posunięto się do złamania elementarnych zasad prawdy
historycznej, mimo narzucanej odgórnie „poprawności politycznej” w zakresie
tematyki, faktografii i terminologii. Na przekór wskazywanej przez władze „linii pisma” twórcy „Studiów” niemal od pierwszego numeru starali się rozszerzyć
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krąg publikowanych w nich badań poza historię ZSRR oraz współczesne dzieje
krajów tzw. demokracji ludowej. Efektem tych działań było pismo uważane przez
polskie i zagraniczne środowiska naukowe za jedno z najciekawszych i najbardziej obiektywnych. Ukazało się w nich wiele ważnych, powiedzieć można unikalnych, artykułów, jakich ówcześnie nie można było znaleźć w innych czasopismach. Im bliżej było końca monopolu PZPR tym częściej na łamach „Studiów”
pojawiały się artykuły, które jeszcze kilka lat wcześniej nie zostałyby dopuszczone do druku.
Prawdziwym przełomem był 1992 r., kiedy redakcji udało się zmienić nazwę
rocznika na „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. Dopiero
po ostatecznym rozpadzie ZSRR tytuł rocznika stał się w pełni adekwatny do
zawartości, historia ZSRR stała się zaś jednym z wielu okresów historii Rosji.
Jednocześnie „Studia” skutecznie walczyły ze stereotypem, jakoby w III Rzeczypospolitej nikt już nie zajmował się badaniami nad historią Rosji i ZSRR.
Było wręcz odwrotnie. Dopiero teraz badania te w pełni się rozwinęły, gdyż zajęto się tematyką dotąd zakazaną (jeńcy wojenni 1920 r., represje radzieckie,
wysiedlenia, deportacje). Po raz kolejny starano się też przybliżyć badaczom
w kraju najnowszą historiografię rosyjską. Na łamach „Studiów” pojawili się znów
badacze rosyjscy piszący o sprawach trudnych dla obu stron, zaś w recenzjach
coraz częściej przewijały się rosyjskie prace naukowe. Nowe „Studia” dzięki
upadkowi cenzury oraz otwarciu się wielu archiwów stały się miejscem, w którym starano się wypełniać luki wynikające z obowiązujących do 1989 r. na terenie tzw. obozu socjalistycznego „zasad” pisania historii. Na łamach rocznika
opublikowanych zastało bardzo wiele ważnych dokumnetów źródłowych. Pojawiły się też ważne opracowania z historii najnowszej. Dotyczyło to zwłaszcza
tematyki bałkańskiej, niezwykle szeroko obecnej do dziś na łamach rocznika.
Materiały przygotowywane do druku w „Studiach” zamieszczane są w działach stałych i w działach pojawiających się w roczniku nieregularnie. W ostatniej kategorii wyróżnić możemy rubryki pojawiające się dość często („Materiały i dokumenty”, „Dyskusje i polemiki”) oraz sporadycznie (bloki jubileuszowe,
wspomnienia pośmiertne „In memoriam”). Najważniejszym działem stałym są
„Artykuły i rozprawy”, gdzie spotkać można teksty autorstwa pracowników i stałych współpracowników Zakładu Dziejów Europy XIX i XX wieku oraz Instytutu Historii PAN, a także badaczy z innych ośrodków naukowych i uniwersyteckich z kraju (Kraków, Poznań, Łódź, Białystok, Wrocław, Lublin, Katowice,
Gdańsk) i zagranicy (Rosji, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Czech, Słowacji, Węgier,
Francji, Rumunii). W „Studiach” znajdziemy głównie artykuły poświęcone historii politycznej Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, a także, choć
znacznie rzadziej, jej historii gospodarczej i kulturze. Dużo miejsca, jak już wcześniej wspomniałem, przeznacza się historii Rosji. Bardzo wiele poruszanych na
łamach „Studiów” tematów ukazuje problematykę historyczną tej części konty-
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nentu europejskiego w kontekście dziejowym mocarstw zachodnioeuropejskich
oraz Stanów Zjednoczonych, a także innych krajów Europy, Ameryki i Azji.
Kolejną stałą rubrykę „Studiów” stanowi rozbudowany dział recenzyjny obejmujący m.in. przeglądy historiograficzne, artykuły recenzyjne, recenzje, noty
recenzyjne i polemiki. Ostatnią kategorią z działów stałych jest „Życie naukowe”, gdzie od lat prowadzona jest kronika posiedzeń naukowych Zakładu Dziejów Europy XIX i XX wieku, pozwalająca zapoznać się z aktualnie prowadzonymi badaniami historycznymi w ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą oraz
dowiedzieć się, jakie ciekawe prace historyczne ukazujące się w ostatnich latach
zostały omówione na posiedzeniach Zakładu. Ponadto w dziale tym publikowane
są sprawozdania z konferencji naukowych i sympozjów poświęconych problematyce nawiązującej do profilu pisma, listy do Redakcji oraz relacje z uroczystości jubileuszowych. Nowością „Studiów” stały się tzw. numery jubileuszowe,
poświęcone znanym polskim historykom z kraju i zagranicy, szczególnie zasłużonym na polu badań nad dziejami Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. W numerach tych czytelnik mógł znaleźć teksty dotyczące wybranej osoby, jego
curriculum vitae, informację o dorobku naukowym jubilata, pełną bibliografię
jego prac oraz ocenę jego dokonań zawodowych. Dotychczas ukazały się tomy
poświęcone profesorowi Piotrowi Wandyczowi, docentowi Romuladowi Wojnie,
profesorowi Wiesławowi Balcerakowi, doktorom Aleksandrowi Achmatowiczowi i Henrykowi Bułhakowi.
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CZŁONKOWIE KOMITETU REDAKCYJNEGO (1965–2005)
Aleksander Achmatowicz
Wiesław Balcerak
† Henryk Batowski
† Ludwik Bazylow
Jerzy Wojciech Borejsza
Henryk Bułhak
Józef Buszko
† Józef Chlebowczyk
† Tadeusz Cieślak
Józef Dutkiewicz
† Rafał Gerber
Karol Grünberg
Jarosław Jurkiewicz
Adolf Juzwenko
Marek Kazimierz Kamiński
Jerzy Kłoczowski
Andrzej Koryn
† Włodzimierz Tadeusz Kowalski
Jerzy Kozeński
Maciej Koźmiński

Marian Leczyk
Piotr Łossowski
Zygmunt Łukawski
Adam Marcinkowski
Wojciech Materski
Andrzej Nowak
† Kazimierz Piwarski
Witold Szulc
Mieczysław Tanty
Jerzy Tomaszewski
† Jan Tomicki
Roman Wapiński
Marian Wilk
Romuald Wojna
Zbigniew Wójcik
Michał Jerzy Zacharias
Elżbieta Znamierowska-Rakk
Janusz Żarnowski
† Mieczysław Żywczyński

REDAKTORZY NACZELNI „STUDIÓW” (1965–2005)
Rafał Gerber
Janusz Żarnowski
Piotr Łossowski

SEKRETARZE REDAKCJI „STUDIÓW” (1965–2005)
Piotr Łossowski
Romuald Wojna
Elżbieta Znamierowska-Rakk
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AUTORZY ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZANYCH W STUDIACH
(1965–2005)
Aleksander Achmatowicz
Marek Andrzejewski
Wiesław Balcerak
Alena Bartlová
Henryk Bartoszewicz
Ludwik Bazylow
Iwan T. Berend
Aleksandra Bergmanowa
Luben Berow
Piotr Biliński
Daniel Boćkowski
Jerzy Wojciech Borejsza
Viktor Borodovčák
Krzysztof Buchowski
Lidia Buczma
Władysław Bułhak
Henryk Bułhak
Jan Jacek Burski
Andrzej Chrzanowski
Tadeusz Cieślak
Ewa Cytowska
Krzysztof Dach
Ladislav Deák
Jindřich Dejmek
Aleksy Deruga
Marek Piotr Deszczyński
Iłczo Dimitrow
Piotr Eberhardt
Andrzej Essen
Dawid Fajnhauz
Józef Faltus
Alina Gajanová
Adam Galos
Adam Gałkowski

Anna Garlicka
Agnieszka Garlicka
Grzegorz Gąsior
Rafał Gerber
Albin Głowacki
Krystyna Gomółka
Janusz Gruchała
Frédéric Guelton
György Gyarmati
Jerzy Hankiewicz
Ludwik Hass
Jan Havránek
Grażyna Herczyńska
Marek Jabłonowski
Jarzy Jackowicz
Eriks Jekabsons
Hanna Jędruszczak
Krzysztof Jędrzejewski
Adolf Juzwenko
Nina i Władimir Kabuzanowie
Iwona Kabzińska-Stawarz
Marek Kazimierz Kamiński
Agnieszka Kastory
Bożena Kącka
Oleg Ken
Tadeusz Kisielewski
Zbigniew Klejn
Michał Klimecki
Tomasz Knothe
Jan Kofman
Eugeniusz Koko
Katarzyna Z. Kołodziejczyk
Jiři Kořalka
Marek Kornat
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Andrzej Koryn
Mariusz Korzeniowski
Andrzej Korzon
Adam Koseski
Jan Kostrzak
Bogdan Koszel
Endre Kovács
Jerzy Kozeński
Maciej Koźmiński
Jerzy Kumaniecki
Jerzy Kupliński
Miklós Lackó
Marian Leczyk
Jacek Legieć
Aleksandra Julia Leinwand
Krzysztof Lewandowski
Józef Lewandowski
Stanisław Łopatniuk
Piotr Łossowski
Piotr Łysakowski
Bronius Makauskas / Bronisław Makowski
Emilian Manciur
Hanna Marczewska-Zagdańska
Dariusz Matelski
Wojciech Materski
Vytautas Merkys
Rimantas Miknys
Dariusz Miszewski
Andrzej Nowak
Maria Nowak-Kiełbikowa
Jerzy Ochmański
Věra Olivová
Paweł Olszewski
Tomasz Paluszyński
Maria Pasztor
Tadeusz Pieńkowski
Elżbieta Pioskowik

Bernard Piotrowski
Jan Pisuliński
Josif Toma Popescu
Leszek Sławomir Pręcikowski
Vaclav Průcha
Berthold Puchert
Janusz Radziejowski
György Ránki
Klara Romanow-Bobińska
Kazimierz Rosen-Zawadzki
Władysław Andrzej Serczyk
Antoni Serednicki
Janusz Skodlarski
Jerzy Skowronek
Andrzej Skrzypek
Zdeněk Sládek
Jan Sobczak
Herbert Steiner
Władysław Stępniak
Zofia Strzyżewska
Elżbieta Szczepanik
Alina Szklarska-Lohmannowa
Barbara Szordykowska
Beata Szubtarska
Wiktoria Śliwowska
Mieczysław Tanty
Lorănt Tilkovszky
Jerzy Tomaszewski
Andrzej Topij
Ryszard Torzecki
Jerzy Turonek
Jaroslav Valenta
Pierre Voillery
Wiesław Walkiewicz
Roman Wapiński
Maria Wawrykowa
Henryk Wereszycki
Katarzyna Wierzbicka
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Mirosław Wierzchowski
Marian Wilk
Romuald Wojna
Maria Wojnicka
Tadeusz Wolsza
Bolesław Woszczyński
Michał Jerzy Zacharias
Zofia Zaks

Krzysztof Marcin Zalewski
Antoni Zieliński
Zbigniew Ziętek
Elżbieta Znamierowska-Rakk
Jacek Żmudzki
Przemysław Marcin Żukowski
Piotr Żurek
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*
Przewodnik bibliograficzny, który otrzymujecie Państwo do ręki, ma na celu
pomoc w zorientowaniu się, co do zawartości treściowej „Studiów” w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Przewodnik ma układ przedmiotowo-chronologiczny. Teksty w poszczególnych działach, których jest 8 (Polska w Europie Środkowej,
Europa Wschodnia, Rosja i ZSRR, Zakaukazie, Kraje bałtyckie i Skandynawia,
Europa Środkowa i Bałkany, Wschód i Zachód Europy, Varia), umieszczone są
dodatkowo w podziale na kraje, których dotyczą. Ponieważ jeden tekst często
dotyczy problematyki szerszej, np. stosunków dwu lub wielostronnych, tytuł artykułu może się znaleźć nawet w kilku miejscach. Ma to ułatwić przeszukiwanie
zawartości „Studiów” pod kątem preferowanej problematyki badawczej, a jednocześnie uzmysłowić, jak wiele krajów znalazło się w kręgu zainteresowań autorów przez te czterdzieści lat. W poszczególnych działach artykuły ułożone są
w porządku chronologicznym od wydarzeń z początku XIX wieku do czasów
współczesnych. Gwiazdkami oddzielone zostały materiały zamieszczane w dziale
recenzyjnym (przeglądy historiograficzne i artykuły recenzyjne). Przewodnik nie
zawiera natomiast informacji o umieszczanych w „Studiach” recenzjach, notkach recenzyjnych i polemikach, informacjach jubileuszowych, sprawozdaniach
z konferencji i sympozjów, życiu naukowym; nie zawiera też not pośmiertnych
(ad memoriam). Kody umieszczone po tytule artykułu oznaczają kolejno numer
tomu (od I do XL) oraz numery stron, na których znajduje się dany tekst.
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POLSKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ
Jerzy Skowronek, Polacy wobec Rosji w XVIII-XIX stuleciu (XXVIII/5–18)
Piotr Żurek, Hotel Lambert a dekonspiracja chorwackiego „Branislawa” 1844–1845
(XL/259–268)
Andrzej Nowak, Oblicza panslawizmu. Zapomniana karta dziejów politycznej myśli
Wielkiej Emigracji (XXVII/7–27)
Piotr Żurek, Hotel Lambert a dekonspiracja chorwackiego „Branislawa” 1844–1845
(XL/259–268)
Krzysztof Dach, Polsko-rumuńska współpraca polityczna w latach 1833–1848 (XV/5–37)
Krzysztof Dach, Dyplomacja rumuńska a powstanie styczniowe (XVIII/5–41)
Henryk Wereszycki, Stosunki dyplomatyczne między mocarstwami podziałowymi i
sprawy polskie w latach 1872–1875 (II/174–202)
Nina i Władimir Kabuzanowie, Liczebność i rozsiedlenie Polaków w Imperium
Rosyjskim w XIX i początkach XX wieku (XXII/15–43)
Janusz Gruchała, Czeskie stronnictwa polityczne wobec stosunków polsko-rosyjskich
w końcu XIX i na początku XX w. (do 1914 r.) (XVI/55–70)
Janusz Gruchała, Narodowa Demokracja wobec problemów narodowych i politycznych
Austro-Węgier w końcu XIX i na początku XX wieku (XXVII/29–43)
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