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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-
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ko z nazwiskiem. Być może brak imienia w odniesieniu do nie-
których zostanie w przyszłości uzupełniony, „w wydaniu (jeśli 
nadarzy się okazja) następnym", jak pisze pod koniec obszerne-
go wstępu Wydawca. Należałoby mu tego życzyć. 

Obszerny wstęp to gruntowne studium, napisane — jak 
zwykle u A. Sajkowskiego — językiem żywym, przypominają-
cym najlepsze wzorce z siedemnastowiecznej polszczyzny. Au-
tor nie mógł sobie nie pozwolić na sięgnięcie w „prehistorię", 
czyli do czasów „ostatniej z książąt  słuckich", Zofii  z Olelkowi-
czów (zm. 1612), pierwszej żony Bogusławowego rodzica, Janu-
sza Radziwiłła, który też odziedziczył pokaźne dobra po wy-
gasłym rodzie. Dalej Wydawca zbliżył się już do tematu, pi-
sząc  o tak sobie doskonale ze źródeł znanych oficjalistach  księ-
cia koniuszego, by dalej przejść do pamiętnikarza i jego dzieła 
(s. 32-63) i zakończyć wywody prezentacją  zasad wydania 
(s. 64-65). 

Wybór tekstów został ujęty wedle sześciu kolejnych lat — 
od 1695 do 1700 (s. 69-302) i uzupełniony aneksem z wcześ-
niejszych lat udokumentowanych w istniejących  partiach Dzien-
nika  z lat 1682-1692 (Sejmiki)  oraz 1682-1684 (Wesela,  Zgo-
ny), s. 303-325. Wierzymy Wydawcy, że wybrał najciekawsze 
materiały, a kto miałby wątpliwości  może sięgnąć  do pełnej za-
chowanej podstawy rękopiśmiennej w zbiorach Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie. Trud zaś jego wieloletni w pełni docenią 
zwłaszcza badacze życia politycznego, kultury, obyczajowości 
i spraw wyznaniowych (protestantyzmu i katolicyzmu) w Wiel-
kim Księstwie Litewskim. 

M.  K. 

Tadeusz Szperna, Z  listów  do farmaceuty  — biblio-
fila  Michała  Rawity-Witanowskiego  (1859-1943),  „Ac-
ta Universitatis Lodziensis", Folia librorum 9, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, 
s. 139-161. 

Michał Rawita-Witanowski z zawodu był farmaceutą, 
z zamiłowania był jednak historykiem. Wydał m.in. monografie 
Łęczycy (1899 r.), Kłodawy (1904 r.) i Koła (1913 r.). Jego pra-
ce odznaczają  się dużą  sumiennością.  Wykorzystywał on w swoich 
badaniach liczne źródła archiwalne, które często przytaczał in 
extenso. W niektórych przypadkach źródła wykorzystane przez 
Witanowskiego zaginęły, co zwiększa wartość jego prac. Niniej-
sza publikacja obejmuje 14 listów (z lat 1885-1939) pisanych do 
Witanowskiego przez dwanaście osób (m.in. S. Chodyńskiego, 
F. Kraszewskiego, H. Łopacińskiego, E. Majkowskiego). Listy, 
pochodzące  z archiwum domowego rodziny Rawitów-Witanow-
skich, obecnie są  własnością  autora (podarowane zostały przez 
córkę M. Witanowskiego). Dotyczą  one różnych zagadnień: in-
formują  o rynku księgarskim, o wymianie ekslibrisów między zbie-
raczami (Witanowski miał dużą  kolekcję ekslibrisów). Listy te 
przynoszą  ciekawe informacje  o kontaktach między badaczami, 
m.in. pokazują  zasadę wzajemnych kwerend i przesyłania sobie 
informacji  źródłowych (nb.  nie zawsze prośby o przesłanie od-
powiednich wypisów kończyły się sukcesem, np. ks. Stanisław 
Chodyński, znany archiwista włocławski, pisał do Witanowskie-
go w 1897 r.: „zrobieniem [...] odpowiednich wypisów dla Sz. 
Pana zająć  się nie mogę, bo mam tyle własnych zajęć i obowiąz-
ków, że żadną  miarą  wystarczyć nie zdołam"). Interesujące  są 

informacje  o losach bibliotek zmarłych badaczy: Z. Glogera i K. 
Stronczyńskiego. Z wielu ciekawych wzmianek o zbiorach ar-
chiwów i bibliotek polskich wspomnieć należy informację,  prze-
kazaną  przez H. Łopacińskiego w liście z 1897 r., o istnieniu Li-
ber consularis civitatis Koło  z lat 1479-1500. Wzmianka ta jest 
bardzo interesująca,  bowiem w dotychczasowej literaturze przed-
miotu nie wymienia się owej księgi (zob. H. Samsonowicz, Śre-
dniowieczne  księgi  sądowe  małych miast w Polsce, w: Homines  et 
societas, Poznań 1997, s. 478 n.). Do tej pory z Koła znane były 
jedynie księgi ławnicze i wójtowskie z lat 1480-1493 (zob. Ar-
chiwum Państwowe miasta Poznania i województwa  poznańskie-
go, oprac. pod red. Cz. Skopowskiego, Warszawa 1969, s. 69). 

P. W. 

Lexikon soucasnych ceskych historikù.  Opracowali Ja-
roslav Panek i Petr Vorel przy udziale innych 
historyków czeskich. Historicky ustav AV CR, Sdru-
źeni historikii CR, Vychodoceské muzeum, Praha 
1999, ss. 375. 

We wrześniu 1999 r. delegaci na VIII zjazd Czeskiego To-
warzystwa Historycznego w Hradec Kralove otrzymali wśród 
okolicznościowych publikacji gruntowne kompendium zawiera-
jące  informacje  o współczesnych historykach czeskich (w tym 
szerokim kręgu spotykamy pracowników uczelni, placówek na-
ukowych, duchownych — m.in. aktualnego arcybiskupa Pragi). 
Lektura dzieła pozwala zauważyć dużą  aktywność na polu na-
ukowym również prowincjonalnych ośrodków, przy zachowaniu 
wysokiej poprzeczki w kwalifikowaniu  osób potraktowanych ja-
ko „współcześni historycy czescy". Łącznie  leksykon obejmuje 
721 nazwisk, a przy nich podaje podstawowe dane biograficzne 
(data urodzenia, drogi tzw. kariery naukowej) oraz adresowe 
i zestawienie najważniejszych prac. W niektórych wypadkach in-
formacje  te zostały uzupełnione odwołaniem do pełnej opubli-
kowanej w specjalnych opracowaniach bibliografii.  Dzięki te-
mu zyskujemy rozeznanie co do kondycji współczesnej historio-
grafii  czeskiej (wiek uczonych, dynamika twórcza, związek  eta-
towy z uczelniami i placówkami naukowymi). Poruszanie się 
w gąszczu  informacji  ułatwiają  indeks rzeczowy oraz obszerny 
wykaz skrótów. Wielce pożyteczne jest też zestawienie instytucji 
(szkoły wyższe wedle miejscowości, placówki Czeskiej Akade-
mii Nauk i inne, biblioteki, muzea i galerie, archiwa, gimnazja, 
urzędy państwowe i kościelne). 

Wykaz został poprzedzony instruktywną  przedmową  pió-
ra obu redaktorów, dodatkowo cenną  ze względu na zawartą 
w gruntownych przypisach najnowszą  bibliografię  dotyczącą  aktu-
alnych problemów czeskiej historiografii. 

M.  K. 

Janusz Dunin, Pismo zmienia świat.  Czytanie.  Lek-
tura. Czytelnictwo,  Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa-Łódź 1998, ss. 237. 

Obok dotychczas funkcjonujących  podręczników czytelnic-
twa A. Wajdy, Metodyka  i organizacja czytelnictwa  oraz J. Woj-
ciechowskiego, Czytelnictwo  pojawiło się kolejne opracowanie 


