


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

Pierwsza poświęcona jest grafice  książkowej  druków, a ściślej 
występującym  w nich herbom, druga dotyczy zawartych w nich 
małych form  literackich. Obie prace wzajemnie się uzupełniają, 
obie dotyczą  też ważnego z uwagi na rozmiary zjawiska proble-
mu badawczego, wchodzącego  w zakres kilku dyscyplin — hi-
storii literatury, historii sztuki i heraldyki oraz dziejów książki 
i szerzej — historii kultury. Przedstawienia herbów były najczę-
ściej stosowaną  ilustracją  masowo produkowanych druków pa-
negirycznych i okolicznościowych — mów pogrzebowych i we-
selnych, gratulacji i laudacji, łączono  je też z dedykacjami dla 
możnych mecenasów i protektorów. Towarzyszyły im zwykle stem-
mata, czyli utwory na herby. Przekaz ikoniczny i słowo miały 
więc charakter komplementarny, tworząc  zwartą  ideowo całość. 

Podstawą  obserwacji badanego zjawiska jest analiza grafiki 
oraz treści i formy  literackiej blisko trzystu druków z terenu Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego wydanych w XVI-XVIII w. Pozwo-
liło to J. Liskeviciene wyodrębnić kilka rodzajów występujących 
w nich kompozycji herbowych: właściwe, autonomiczne wyobra-
żenia herbów (tarcza z godłem, klejnot, oznaki godności, trzy-
macze tarczy); symbole herbowe (zwykle samo godło herbu) ja-
ko pretekst do wielowarstwowej kompozycji graficznej;  przed-
stawienia emblematyczne (inskrypcja, ikon, subskrypcja) z uży-
ciem symboli herbowych; herby jako komponent innych rozbu-
dowanych programów ikonograficznych.  Z kolei E. Patiejünie-
ne wydziela kilka gatunków literackich spotykanych w objętych 
badaniami drukach: epicedia, epitalamia, epinakia, epigrama, 
in stemma, in effigiem,  poesis artificiosa  (akrostych, anagram, 
cento, chronogram, chronostych, logograf,  palindron i in.) oraz 
poddaje je wnikliwej analizie. Wszystkie te utwory odznaczają 
się zwięzłą  formą  oraz skłonnością  do retorycznej przesady i or-
namentyki (stąd  tytułowa brevitas ornata). Oba środki wyrazu, 
icon i poesis, splatają  się w badanych drukach dając  ważne świa-
dectwo mentalności ich twórców, zleceniodawców i czytelników. 
Toteż ten rodzaj druków stanowi jedno z ważniejszych źródeł 
poznania kultury szlacheckiej doby sarmatyzmu. 

Większość omawianych druków pochodzi z drukarni jezu-
ickiej w Wilnie, tylko nieliczne wyszły z innych typografii  wileń-
skich — bazylianów, franciszkanów  czy Mamonicza. Poziom ar-
tystyczny rycin herbowych jest zróżnicowany, w zależności od 
biegłości rytowników, z których blisko dwudziestu znanych jest 
z nazwiska. Natomiast towarzyszące  rycinom małe formy  lite-
rackie są  przeważnie anonimowe, chociaż wiadomo, że ich au-
torami byli często studenci Akademii Wileńskiej, ćwiczeni w poe-
zji i retoryce. Dziełem Hieronima Bildziukiewicza, audytora fi-
lozofii  Akademii, jest zbiór emblematów poświęconych św. Ka-
zimierzowi (1610), wzorowany na tego rodzaju zachodnich pu-
blikacjach. 

Poza wartościami poznawczymi tekstu obie prace przyno-
szą  znakomity, w większości nieznany materiał ilustracyjny, po 
który z pożytkiem sięgnie zarówno badacz dawnej książki,  jak 
historyk sztuki i heraldyk. Pomocą  w korzystaniu z prac służą 
indeksy nazwisk, streszczenia obcojęzyczne (w pracy J. Liske-
viciene także w języku polskim) oraz wykazy źródeł, zawiera-
jące  pełne opisy bibliograficzne  omawianych druków, w tym 
i nieznanych Estreicherowi. 

S. K.  K. 

Antoni Krawczyk, Historiografia  krytyczna.  For-
mowanie się nowożytnej  postawy naukowej w polskim 

piśmiennictwie  historycznym  XVII  w., Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 
1994, ss. 477. 

Historiografia  czasów nowożytnych, a zwłaszcza XVII w. 
nie doczekała się dotychczas bardziej systematycznego i grunto-
wnego zbadania. Od dawna dobrze są  rozwinięte studia nad 
dziejopisarstwem średniowiecznym w Polsce, mocno zaawanso-
wane są  badania nad pisarstwem i myślą  historyczną  w okresie 
oświecenia, na tym tle natomiast poznanie historiografii  rene-
sansowej i barokowej należy uznać za daleko niewystarczające. 
Do odosobnionych należą  dwie, stosunkowo świeżej daty mo-
nografie,  poświęcone Maciejowi Stryjkowskiemu (1978, 1990), 
które jeszcze wyraźniej pokazują  brak szczegółowych badań na 
temat poszczególnych historyków, ich dzieł i poglądów,  a także 
zjawisk zachodzących  w jej obrębie. Tylko w nielicznych przy-
padkach udałoby się wskazać na prace poruszające  odrębne za-
gadnienia dziejów historiografii  nowożytnej. Ostatnim bardziej 
znaczącym  osiągnięciem  w tej dziedzinie była praca Henryka 
Barycza o dziejopisarstwie staropolskim (1981). 

W tej sytuacji pojawienie się pracy Antoniego Krawczyka 
jest ważnym wydarzeniem w studiach nad historiografią  staro-
polską.  Przedmiotem tego opracowania jest problem kształto-
wania się w Polsce historiografii  naukowej, której początki  — 
jak stara się ono udowodnić — przypadają  na wiek XVII. Ści-
ślej mówiąc,  chodzi o ujawnienie takich postaw wśród history-
ków badanego okresu, które zdają  się świadczyć o formowaniu 
się nowego, krytycznego wzorca uprawiania piśmiennictwa hi-
storycznego. W pracy pojęcie krytycyzmu jest traktowane w na-
szym dzisiejszym rozumieniu ukształtowanym w dużej mierze 
przez oświeceniowy racjonalizm i pozytywistyczny scjentyzm, za-
tem Autor patrzy świadomie na dawną  historiografię  z obecnej 
perspektywy poszukując  w niej takich zachowań, które traktuje-
my jako stałe kryteria pisarstwa naukowego. Autor nie postawił 
przed sobą  łatwego zadania. Wobec wyżej zarysowanego stanu 
wiedzy, w którym brakuje podstawowych opracowań z zakresu 
historiografii  XVII w., swoje badania musiał prowadzić z reguły 
dwoma torami: z jednej strony miały one charakter studiów eru-
dycyjno-krytycznych nad poszczególnymi zabytkami pisarskimi, 
z drugiej wymagały umiejętności jednoczesnego i wszechstron-
nego śledzenia wielu ogólniejszych problemów występujących 
w całym nurcie historiografii  barokowej. Niezależnie od tych 
trudności uzyskane rezultaty badań zasługują  na uwagę, chociaż 
zapewne nie wszystkie oczekiwania udało się zaspokoić w rów-
nym stopniu. 

Bardziej satysfakcjonująca  musi się wydać część pierwsza, 
w której Autor omówił zjawisko kształtowania się warsztatu na-
ukowego w historiografii  polskiej w kontekście dokonań euro-
pejskich. W rozdziale I trafnie  zostały pokazane główne kierun-
ki przemian w historiografii  XVII w., które silnie zaważyły na 
dalszym rozwoju prac historycznych. Za szczytowy moment 
w dziejach historiografii  tego okresu zostały uznane prace bol-
landystów i maurynów, w tym drugim przypadku z Jeanem Ma-
billonem na czele. Ponadto Autor zwrócił uwagę m.in. na rolę 
renesansowego krytycyzmu, znaczenie reformacji  i powstawa-
nie pierwszych historyk, czyli kompendiów teoretyczno-meto-
dycznych na temat pisania historii. Na tym tle w rozdziale II 
zostały pokazane wszystkie najważniejsze przejawy kształtowa-
nia się wśród polskich historyków postaw krytycznych. Od razu 
widać, że mają  one przeważnie pragmatyczny charakter zwią-
zany bezpośrednio z pisarstwem historycznym, refleksja  teore-
tyczna pomimo wypowiedzi Stanisława Iłowskiego, Bartłomieja 
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Keckermanna i Szymona Starowolskiego nie była ich dominują-
cą  cechą.  Do zjawisk, które świadczą  o przekraczaniu krytycz-
nego progu zdaniem autora należą:  wykorzystywanie źródeł nar-
racyjnych i dokumentowych, tworzenie omówień biobibliogra-
ficznych,  prace edytorskie i elementy krytyki źródłowej. Pod tym 
względem dobrze prezentuje się pisarstwo Krzysztofa  Hartkno-
cha, Samuela Nakielskiego i Stanisława Szczygielskiego, od daw-
na zresztą  uznanych za wybitne postacie polskiej historiografii. 
Warto tu postawić problem odmienności postaw historyków ka-
tolickich i protestanckich, bowiem wydaje się, że można obser-
wować już na tym materiale, który jest przytoczony, inne drogi 
rozwoju dawnej historiografii.  Autor unika jednak jednoznacz-
nej odpowiedzi czy wiek XVII był dla polskiej historiografii 
przełomowy. Pomimo niewątpliwego  postępu nie pojawił się 
w tym czasie żaden historyk na miarę Mabillona, który położył-
by trwałe fundamenty  pod krytyczne uprawianie historii. Wśród 
przejawów kształtowania się krytycznego warsztatu należało 
zwrócić większą  uwagę na zagadnienie wpływu zachodniej myśli 
historycznej w Polsce, czego przykładem może być, omówiony 
przed laty przez Henryka Frosa (1985), udział Polaków w kwe-
rendach bollandiańskich. Podobne znaczenie dla zrozumienia 
istoty XVII w. musi mieć rozpoznanie ówczesnej praktyki kan-
celaryjnej związanej  z badaniem autentyczności dokumentów. 

W obszernej części drugiej Autor przedstawił problematy-
kę badawczą  obecną  w pracach historyków XVII w. Wyróżnił, 
stosując  dzisiejsze kryteria i terminologię, zagadnienia historii 
powszechnej, historii Polski, gospodarcze, prawne i ustrojowe, 
religijne oraz kultury. W kolejnych rozdziałach dał niekiedy 
wręcz drobiazgowy przegląd  treści poszczególnych dzieł, poka-
zując  w ten sposób obszary zainteresowania ich autorów. Po-
zwala on wyrobić sobie dobre wyobrażenie o horyzontach opisu 
historycznego, zabrakło jednak wyjaśnienia na ile są  one cechą 
konstytuującą  zmiany w historiografii  XVII w., a ściślej mó-
wiąc,  jaki mają  związek  z formowaniem  się jej krytycznego 
wzorca. Przegląd  ten stwarza dobry punkt wyjścia do podjęcia 
bardziej gruntownych studiów nad tym problemem. 

P. D. 

Stanislaw Niezabitowski, Dzienniki  1695-1700. 
Opracował, przygotował do druku i wstępem opa-
trzył Alojzy Sajkowski. Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998, 
ss. 375. 

W opublikowanym przed czterdziestu laty artykule (Staro-
polskie  nekrologi  [w:] Opuscula Casimiro Tymieniecki  septuage-
nario dedicata,  Poznań 1959, s. 279) młody wówczas A. Sajkow-
ski nawiązał  do swych badań nad „pamiętnikarzem prawie nie 
znanym", Stanisławem Niezabitowskim (1642 — ok. 1716), za-
sygnalizowanych nieco wcześniej w „Sprawozdaniach Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", i zauważył: „Interesują 
nas jego Dzienniki, istna kopalnia do wiedzy genealogicznej 
o rodach litewskich na schyłku wieku XVII (Rkps BN nr 911). 
Skrupulatnie prowadzony dziennik zawiera chyba z dwie setki 
wiadomości o zgonach różnych osób od senatorów począwszy 
a na oficjalistach  skończywszy". Zaraz też wyłowił Autor owe 
informacje,  które pozwoliły skorygować funkcjonujące  dawne 
wykazy („Wolffa  czy Zychlińskiego"). Zapewne owe informacje 
zostały udostępnione Włodzimierzowi Dworzaczkowi, którego 

fundamentalna  Genealogia  ukazała się w tym samym — 
1959 roku. 

Uczony poznański dalej zgłębiał zagadki związane  z bio-
grafią  i dziełem radziwiłłowskiego urzędnika ze Słucka, poświę-
cając  mu sporo miejsca w studium Nad  staropolskimi  pamiętni-
kami  (Poznań 1964) i osobny rozdział w tomie Od  Sierotki  do 
Rybeńki.  W  kręgu  radziwiłłowskiego  mecenatu (Poznań 1965) pod 
intrygującym  tytułem Noce  i dnie  podczaszego  kaliskiego  (s. 115-
-132). Zwrócił tam uwagę na gorliwość wyznaniową  tego ewan-
gelika reformowanego  (plenipotenta córki Bogusława Radzi-
wiłła, podobnie jak ojciec związanego  z księciem koniuszym, 
administratora jego dóbr litewskich i białoruskich), obrońcy stanu 
posiadania kalwinów przed atakami ze strony bojowego pleba-
na ze Słucka, Teodora Mentyckiego. Był lojalny wobec chlebo-
dawców i Jednoty, aktywny jako lokalny polityk, choć inaczej 
niż młodszy Marcin Matuszewic do senatu nie wszedł (osiągnął 
godność podczaszego kaliskiego), ale też jego notatki miały in-
ny charakter niż rozbudowane opisy kasztelana nowogródzkie-
go; były zwięzłe, krótko odnotowywały w kilku zdaniach wy-
darzenia z lokalnego światka szlacheckiego. Sajkowski słusznie 
zwrócił uwagę na wartości dokumentacyjne Dziennika 1682-
-1700, zachowanego zresztą  nie w oryginale, ale w sporządzo-
nej za życia autora kopii, liczącej  ponad 900 stron i stanowią-
cej ledwie część (trzecią,  jak przypuszcza) wszystkich zapisek. 
Z czasem badacz uściślał dane biograficzne.  W życiorysie ogło-
szonym w 1978 r. (PSB t. XXIII) nie miał już wątpliwości  co 
do dat życia (1641-1717) zięcia — od 1668 r. — Grzegorza czy-
li Hrehorego Mirskiego, owego zacnego pułkownika-patrioty 
w ujęciu beletrysty (vide Potop Henryka Sienkiewicza), w rze-
czywistości stronnika szwedzkiego, również kalwina z kręgu ra-
dziwiłłowskiego. Na zakończenie tej prezentacji Autor napisał 
o samym jego dziele: „Wartość ocalałego tomu jest bardzo du-
ża: zawarte w nim informacje  dotyczą  nie tylko okręgu nowo-
gródzkiego i słuckiego, ale z racji ruchliwego żywota Niezabi-
towskiego przynoszą  materiał do bez mała całego terenu Lit-
wy. Ze źródeł pamiętnikarskich dotyczących  historii i obycza-
jów ziemi litewsko-białoruskiej na schyłku XVII w. dzienniki są 
pozycją  niewątpliwie  najcenniejszą". 

Może byłoby lepiej: jedną  z najcenniejszych. Przez ów 
„okrąg"  należy rozumieć województwo nowogródzkie (czy No-
wogródczyznę) i dawne księstwo słuckie. To gwoli precyzji. Go-
dzi się też pamiętać, na co zresztą  Sajkowski zwraca uwagę, że 
pamiętnikarz był typowym — jeśli nawet nie szczególnym — 
nepotą,  wedle bowiem powszechnej, nie pozbawionej może za-
wiści, opinii wszędzie stanowiska zarządców  w dobrach panów 
na Birżach i Dubinkach poobsadzał swymi krewniakami i przy-
jaciółmi. Miał widać do nich zaufanie,  podobnie jak do niego 
mieli je książę  Bogusław i ostatnia z tej linii rodu, Anna Neu-
burska. 

Nic dziwnego, że A. Sajkowski, wytrawny badacz staropol-
skiej memuarystyki, pozostał przez ponad cztery dziesięciolecia 
wierny swemu zamiarowi opublikowania znacznej części diariu-
sza podczaszego kaliskiego i mimo różnych trudności w końcu 
dzieło doprowadził do szczęśliwego końca. Finał ów trwał wyją-
tkowo długo, przez całe lata miał się dokonać w wydawnictwie 
PAX, ostatecznie urzeczywistnił się w macierzystej uczelni Au-
tora. W realizacji dzieła wspomagały go liczne osoby poprzez 
recenzje maszynopisu (P. Buchwald-Pelcowa, J. Tazbir), spo-
rządzenie  wymagającego  kompetencji Skorowidza  osób (T. Wa-
silewski), Słownika  wyrazów staropolskich  (B. Walczak), Słowni-
ka wyrazów, wyrażeń i zwrotów łacińskich  (zespół). Nie wszystkie 
wątpliwości  zdołano wyjaśnić, stąd  np. część osób występuje tyl-


