


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

Kromer i Marcin Bielski recepcję znaku Orła jako herbu pań-
stwowego wywodzili od Lecha i znalezionego przez niego orle-
go gniazda w miejscu założenia Gniezna. 

W dalszej części rozdziału autor powrócił do grafiki  staro-
polskiej, omawiając  te ryciny, które ukazywały Orła Białego ja-
ko substytut władcy i państwa (Kronika  świata Marcina Biel-
skiego, Orzeł  Tretera  1588). W swoich rozważaniach nad sym-
boliką  państwa i władcy Pfeiffer  najwięcej uwagi poświęcił ale-
gorii władcy i państwa. Niemal zupełnie pominął  jedno z waż-
niejszych signum potestatis  jakim była chorągiew,  który tak-
że można rozpatrywać w konwencji regnum i sacerdotium.  Nie 
uwzględnił też odwołań do symboliki świata zwierząt  (orła, 
lwa), która często występowała w ikonografii  władzy i wład-
cy. Istotnym składnikiem ikonosfery  władzy są  insygnia władzy 
i monety, którym w pracy nie poświęcono zbyt wiele miejsca. 
Rozważania na temat Orła Białego także nie wyczerpują  wszyst-
kich aspektów tego zagadnienia. Ponadto autor nie podjął  roz-
ważań nad herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego, który był 
wszak integralną  częścią  herbu Rzeczypospolitej. W pracy za-
brakło również omówienia symboliki Wazowskiej. 

Erudycja autora jest imponująca,  chociaż ze względu na 
złożoność tematu, w pracy często występują  powroty do tych 
samych wątków  oraz powtórzenia. Mankamentem są  też bra-
ki pełnego opisu bibliograficznego,  zarówno w odniesieniu do 
starodruków, jak i literatury współczesnej. Niemniej temat 
podjęty przez B. Peiffera  jest niezwykle interesującą  i udaną 
próbą  przedstawienia symboliki państwa i władcy na podstawie 
literatury i zabytków sztuki. 

I.  M.  D. 

Jan B i a ł o b o c k i , Poematy  rycerskie,  Wstęp i opra-
cowanie Piotr Borek, Wydawnictwo Naukowe Aka-
demii Pedagogicznej, Kraków 2004, ss. 194, 8 il. 

Na kartach klasycznych podręczników i syntez historii li-
teratury polskiej nie spotkamy — poza Aleksandrem Brückne-
rem — nazwiska Jana Białobłockiego (ok.1600 — po 1661), 
wojskiego krzemienieckiego, jako że nie był to poeta z pier-
wszego planu poezji narodowej, choć znalazł swoje miejsce 
w Nowym  Korbucie  oraz Polskim  słowniku  biograficznym.  W to-
mie II PSB (1936 r.) na wartości źródłowe jego poematów 
o wojnach Rzeczypospolitej z połowy XVII w. zwrócił uwagę 
Zygmunt Lasocki. Od tamtego czasu niewiele nowego powie-
dziano o żołnierzu — poecie, może tylko przypominanym 
w związku  ze źródłową  podstawą  Ogniem i mieczem Henryka 
Sienkiewicza, tu z dokładnym opisem przeprawy Skrzetuskie-
go z oblężonego Zbaraża do obozu królewskiego pod Toporo-
wem. Dotychczasową  wiedzę o poecie poszerzył dopiero Piotr 
Borek. 

Wydawca Poematów nie jest debiutantem, choć należy do 
badaczy i edytorów młodszego pokolenia. Związany  ze środo-
wiskiem krakowskim i tamtejszą  Akademią  Pedagogiczną  im. 
Komisji Edukacji Narodowej, reprezentuje profesję  badacza 
literatury, ale mocno osadzonego również w warsztacie pracy 
historyka. W ciągu  kilku lat ogłosił szereg prac oryginalnych 
oraz edycji źródłowych, przede wszystkim: Ukraina  w staropol-
skich diaruszach  i pamiętnikach.  Bohaterowie, fortece,  tradycje 
(2001 — rozprawa doktorska); Szlakami  dawnej  Ukrainy.  Stu-
dia  staropolskie  (2002); wydanie krytyczne dzieła Jana Tomasza 

Józefowicza,  Lwów utrapiony ... albo Dyjariusz wziętego Lwowa 
przez króla  szwedzkiego  Karola  XII  die  6 mensis Septembris  anno 
1704 (2003). W kolejnym roku, z godną  uznania systematycz-
nością,  doszedł tom zasygnalizowany w nagłówku. 

Został on przygotowany przez badacza, którego nazwisko 
zapisało się już na trwałe w historiografii  połowy XVII w. oraz 
edytorstwie źródeł z tego okresu, jako kontynuatora dzieła ta-
kich badaczy jak Juliusz Nowak Dłużewski czy Alojzy Sajkow-
ski. Swą  uwagę skoncentrował na południowo-wschodnich kre-
sach ówczesnej Rzeczypospolitej, przede wszystkim na wojen-
nych dziejach Lwowa oraz powstaniu kozackiemu pod wodzą 
Bohdana Chmielnickiego. Skupił swą  uwagę na odmianach 
staropolskiej memuarystyki (list, mowa, anegdota, wiersze, in-
ne formy  dokumentarne), Kozaczyźnie i Hajdamacczyźnie), 
głównych ośrodkach ukrainnych (Kamieniec Podolski, Lwów), 
sławnych wodzach (Chmielnicki, Sahajdaczy i Mazepa; Jeremi 
Wiśniowiecki i kresowi rycerze), echach wielkich bitew (Cho-
cim, Beresteczko, ale też Piławce i Batoh), z próbą  rekonesan-
su na temat Ukrainy w polskich pamiętnikach od końca XVIII 
do połowy XIX w. Ten ostatni temat wskazuje na poszerzenie 
chronologiczne zainteresowań, podobnie jak rozprawka o Rusi 
w Kronice  Macieja Stryjkowskiego. Wszystkie dotychczasowe 
publikacje P. Borka zostały opatrzone starannym aparatem na-
ukowym, a obok przypisów i bibliografii  lekturę ułatwiają  in-
deksy osobowe i geograficzne. 

W obszernym wstępie (s. 9-22) wydawca dokonuje rewizji 
dotychczasowych opinii o Białobockim, przede wszystkim nie 
zgadza się z najstarszymi spośród nich (niezbyt pozytywny-
mi), zakwestionowanymi już przez A. Brücknera. Uściśla — 
w oparciu o wiszeńskie materiały sejmikowe z ziemi przemy-
skiej — ustalenia biograficzne,  zwłaszcza z okresu po śmierci 
„pana na Lubniach i Wiśniowcu". Przede wszystkim syntetyzu-
je ustalenia dotyczące  dorobku twórczego. Stwierdza m.in.: 
„Głównym bohaterem poematów Białobockiego jest historia. 
Wedle poety tworzą  ją  jednostki nieprzeciętne pokroju Wiśnio-
wieckiego, Jana Kazimierza czy Chmielnickiego" (s.19). Jest to 
zgodne z — nie tylko — ówczesnymi poglądami  na przeszłość; 
nie ulega też wątpliwości  emocjonalne zaangażowanie Biało-
bockiego po stronie polskiej, do której przecież należał. Na 
uwagę zasługuje zabieg, jaki później zastosował autor Trylogii: 
o zwycięstwach i bohaterskich czynach sporo się rozpisywał, 
zaś o klęskach (jak Piławce) ledwie wspominał. Sporo uzasad-
nienia zawiera śmiała konkluzja: „Na tle epoki barokowej do-
tyczącej  wydarzeń z okresu 1648-1652 Białobocki lokuje się 
dość wysoko. Naszym zdaniem ustępuje jedynie S. Twardow-
skiemu jako autorowi Wojny  domowej". 

Tytuł „poematy rycerskie" nadany przez wydawcę wydaje 
się uzasadniony. Badacze — a także miłośnicy spopularyzowa-
nej dzięki Sienkiewiczowi epoki — z wdzięcznością  przyjmą 
publikację utworów, znanych dotąd  z nielicznych starodruków, 
zwłaszcza Pochodni  wojennej sławy Jaśnie  Oświeconego Książę-
cia Jego  Mości  Jeremia  Michała  Korybuta  na Wiśniowcu  i Lub-
niach Wiśniowieckiego,  wojewody  ruskiego,  h[etmana]  w[ielkie-
go] k[oronnego],  starosty  kaniowskiego  etc. etc. Ten złożony 
z czterech części poemat, z hetmańskim tytułem, powstał 
w 1648 r. i został wydany w roku następnym, niewątpliwie  w ce-
lach propagandowych dla pozyskania szlacheckiej opinii pu-
blicznej ku planom partii wojennej dążącej  do stłumienia wiel-
kiego powstania kozackiego. Temu celowi służył też panegiryk 
(dwukrotnie spotykamy to określenie w rozbudowanym zgod-
nie z barokową  modą  tytule), także na cztery części podzielo-
ny: Pogoda  jasna Ojczyzny, w którą  okazały  się i nagrodę  biorą 
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wysokie zasługi  a niezaćmiona sława Jaśnie  Oświeconego Książę-
cia Jego  Mości  Jeremia  [...] Wiśniowieckiego,  tym razem wystę-
pującego  z tytułami „wojewody generała ruskiego, hetma-
na w. koronnego, przemyskiego, przaśniskiego, kaniowskie-
go etc. starosty" (1650). Sam autor występował jako sekretarz 
królewski, utwór zaś był nieporównanie krótszy od poprzednie-
go. Utwór kolejny (Odmiana  postanowienia sfery  niestatecznej 
kozackiej...)  powstał już po śmierci księcia wojewody i został 
ogłoszony w 1653 r. stanowiąc  zamknięcie cyklu utrwalającego 
wielkie czyny Jeremiego Wiśniowieckiego. Całość zamyka Brat 
Tatar  abo liga owcza ze psem na gospodarza  do  czasów teraźniej-
szych stosująca w roku  1651 w miesiącu listopadzie  wydana 
(choć na stronie tytułowej widnieje data 1652). 

Publikacja przyczyni się do wprowadzenia poetyckich ob-
razów burzliwych wydarzeń z lat 1648-1651 do szerokiego 
obiegu naukowego. Została przygotowana starannie i kompe-
tentnie. 

M.  K. 

Protokolarz  albo „Czerwona  księga" Mysłowic,  wyd. 
Alina Kowalska , Antoni P iwowarczyk , pod. 
red. Antoniego B a r c i a k a, Wydawnictwo „Emma-
nuel", Mysłowice 2002, ss. 544, XXIV, il. 

Mysłowice były w epoce nowożytnej małym miastem pry-
watnym, którego ludność parała się przede wszystkim rolnic-
twem. Jak podkreślają  wydawcy (s. 13), tutejsza księga jest jed-
nym z nielicznych zabytków tego typu z terenu Górnego 
Śląska.  Cytowana w tytule edycji nazwa (Czerwona  księga)  na-
wiązuje  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 nie-
wielka ich część (111 z 625 not) dotyczy następnego stulecia. 
Jest to urzędowy rejestr działalności rady, głównie jako orga-
nu sądowniczego.  Przeważają  zapisy dotyczące  nieruchomości: 
transakcje, testamenty, sprawy sporne. Tekst jest po polsku; 
przeważa język literacki, a wpływy miejscowej gwary są  nie-
wielkie (s. 33). 

Mysłowicka księga radziecka jest, jak przyznają  sami jej 
wydawcy, edycją  przede wszystkim filologiczną.  Z tego wzglę-
du zachowano daleko posuniętą  wierność wobec rękopisu: nie 
poprawiono m.in. interpunkcji oraz pisowni łącznej  i rozdziel-
nej. Nad przygotowaniem tekstu od strony językowej czuwała 
prof.  Alina Kowalska; ona też sformułowała  Zasady  edytorskie 
(s. 31-32) oraz Uwagi  o pisowni i języku Księgi  mysłowickiej 
(s. 33-43). Szczegółowej analizie poddała wybrane dziesięcio-
lecia (1590-1600, 1640-1650, 1690-1700, 1730-1740), akcentu-
jąc  dynamikę przemian językowych. Przygotowała, wraz z An-
tonim Piwowarczykiem, przypisy oraz Słownik  wyrazów przesta-
rzałych,  terminów prawniczych i historycznych  (s. 413-430). Po 
śmierci prof.  Kowalskiej jej prace nad edycją  kontynuowała 
Daniela Dylus. 

Najważniejsze zadanie — odczytanie rękopisu — za-
wdzięczamy Antoniemu Piwowarczykowi. Tenże historyk opra-
cował szeroki komentarz historyczny — m.in. Zarys  najstar-
szych dziejów  Mysłowic  (do  końca XVIII  wieku)  (s. 25-30), No-
tki  biograficzne  ważniejszych osób występujących w Księdze 
(s. 431-440), indeksy, zestawienie literatury. Edycję zamykają 
24 ilustracje: zdjęcia wybranych kart rękopisu, herby i pieczę-

cie miasta oraz jego właścicieli, źródła kartograficzne  do dzie-
jów Mysłowic oraz opracowane przez Romualda Kubiciela 
mapki, ilustrujące  przynależność polityczną  i własnościową 
miasta od XIV do XVI w. 

Nad całością  prac czuwał prof.  Antoni Barciak. We Wpro-
wadzeniu  przedstawił on krótko dzieje edycji. Była ona gotowa 
już od „wielu lat" (szkoda, że nie dowiadujemy się przy tej 
okazji, od jak dawna). Wreszcie mogła zostać opublikowana 
dzięki wsparciu władz miasta. Stąd  zapewne wydanie adreso-
wane jest do szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko językozna-
wców i historyków. Występujące  w księdze pojedyncze doku-
menty łacińskie i niemieckie przetłumaczono w przypisach na 
język polski. W słowniku objaśniono wiele terminów, które dla 
osób interesujących  się dziejami Rzeczypospolitej nie powinny 
brzmieć obco, np. akta, jurysdykcja, myto, reparacja itp. Z dru-
giej strony tekst staropolski wydaje się — mimo tej pomocy — 
trudny do lektury bez odpowiedniego przygotowania filologicz-
nego lub historycznego. Można się domyślać, że z myślą  o nie-
profesjonalnym  czytelniku zamieszczono przypisy i ów słownik 
na końcu, co w rzeczywistości jest utrudnieniem dla czytelnika. 
Z myślą  o zagranicznym odbiorcy Wprowadzenie  i Wstęp  zamie-
szczono również w wersji niemieckiej i angielskiej. Mimo to 
można wątpić,  czy z książki  skorzysta ktoś nie znający  języka 
polskiego. 

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

M.  S. 

Kazimierz B u j n i c k i , Pamiętniki  (1795-1875), 
wstęp i opracowanie Paweł Bukowiec , [Wyd.] 
Collegium Columbinum, Kraków 2001, ss. 267. 

Autor pamiętnika, przedstawiciel zapisanej na trwałe 
w kulturze narodowej rodziny kresowej, żegnając  się ze świa-
tem liczył dziewięćdziesiąt  lat, które niemal w całości — pomi-
jając  dzieciństwo — przypadły na wiek XIX i czasy narodowej 
niewoli. Kazimierz Bujnicki (1788-1878) pochodził z Krasła-
wia nad Dźwiną,  swą  biografię  zaś związał  z Inflantami  (lite-
racko z Wilnem i — pośrednio — Petersburgiem) a następnie 
z Witebskiem. Pisarz minorem gentium,  pozostawił powieści hi-
storyczne i obyczajowe, zaliczany był do ludzi o poglądach  — 
mówiąc  oględnie — zachowawczych, choć nie była to opinia 
jednoznaczna (np. wcześnie opowiadał się za zniesieniem pań-
szczyzny). Stąd  jedni określali go jako wielbiciela czasów sa-
skich, inni zaś nazywali postępowym myślicielem. Z pewnością 
natomiast był w swoim długim życiu wnikliwym obserwatorem 
i dokumentalistą,  stąd  decyzja publikacji obejmujących  osiem 
dziesięcioleci pamiętników wydaje się w pełni uzasadniona. 
Ukazały się jako tom IX serii „Biblioteka Tradycji Literackich" 
a w trakcie przygotowania tekstów swego antenata do druku 
współdziałał prof.  Tadeusz Bujnicki. 

Autor pisał wspomnienia dwukrotnie, bowiem pierwsza 
ich wersja spłonęła wraz z biblioteką  w rodzinnej posiadłości 
Dagdy w 1863 r. Natychmiast przystąpił  — w wieku 75 lat — 
do ich odtwarzania, co rzeczywiście nastąpiło,  zwłaszcza, że los 
dał mu jeszcze 15 lat życia. Edycja została poprzedzona ob-


