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Otrzymaliśmy kolejną  interesującą  książkę  o Radziwiłłach przede wszystkim dawnych, cenną  ze źródłoznawczego pun-
ktu widzenia. Zestawienie autorów świadczy, że ród Radziwiłłów wszedł już na trwałe do historii Polski, traktowany wielo-
wymiarowo, choć pod znakiem Pogoni zostali umieszczeni dość bezkrytycznie na narodowym ołtarzu. Ale to już kwestia wy-
kraczająca  poza zakres analizowanych tu materiałów konferencyjnych,  a tym samym i niniejszego omówienia. 

Marceli  Kosman 
Poznań 

Nekrologi  „Kuriera  Warszawskiego"  1821-1939, oprac. Andrzej Tadeusz Ty s z ka, 1.1:1821-
-1845, Warszawa 2001, ss. XII, 570; t. II: 1846-1852, Warszawa 2004, ss. VIII, 623. 

Nekrologi są  źródłem wykorzystywanym przez historyków przede wszystkim (jeśli nie wyłącznie)  dla celów biograficz-
nych. Dzięki nekrologom udaje się niekiedy uzupełnić brakujące  dane (najczęściej dotyczące  daty urodzin lub śmierci) 
0 osobach, których życie jest słabo poświadczone przez źródła. Jednak prawdziwa atrakcyjność tego źródła tkwi w jego du-
żej liczbie, jednorodności informacji  (można zatem mówić o źródle masowym) oraz fakcie,  iż odnosi się do różnych (acz da-
leko nie wszystkich) środowisk społecznych, szczególnie miejskich (doskonale pokazuje tę różnorodność indeks rzeczowy 
wymieniający  m.in. profesje).  Obyczaje związane  z pożegnaniem zmarłego nakazywały powiadomić publicznie o śmierci 
1 pogrzebie. Przy tej okazji podawano mniej lub bardziej rozbudowane informacje  o zmarłym, takie jak daty życia, przyna-
leżność społeczną,  zajęcia, związki  rodzinne itp. Informacjom  tym często (?) towarzyszyły oceny wartościujące,  przedsta-
wiające  cechy zmarłego jako członka rodziny, obywatela, pracownika. Mimo znanej schematyczności tych ocen, zawsze 
przecież pozytywnych (i niemożliwych do weryfikacji),  nekrologi w skali masowej właśnie w tej subiektywnej warstwie na-
bierają  sporej wartości poznawczej. Pozwalają  zastanawiać się nad hierarchią  wartości różnych społeczności, z której po-
chodzi nadawca nekrologu i jego potencjalni odbiorcy oraz — jeśli dotyczą  wystarczająco  długiego okresu — dają  możli-
wość śledzenia zmian w czasie. Jest to źródło podobne nieco do inskrypcji nagrobnych, choć zakres informacji  nie jest iden-
tyczny i z powodu celu, dla którego ono powstało i z powodu jego ograniczeń formalnych. 

Perspektywy obserwacji zjawisk społecznych w sferze  mentalnej w długim okresie zapowiada już tytuł prezentowanej tu 
publikacji, bowiem wybór padł na gazetę, która ukazywała się bez przerwy 118 lat, należała do najbardziej poczytnych 
w Warszawie (prenumerowana też poza stolicą)  i zamieszczała po kilka, kilkanaście nekrologów w numerze, a liczba ich ro-
sła. W pierwszych 25 latach, które obejmuje I tom, ukazało się 5240 nekrologów, kolejne 4961 ukazało się już w czasie pra-
wie trzy razy krótszym (siedem lat). Andrzej Tyszka podjął  się zatem ogromnej, czasochłonnej i męczącej  (początkowo  in-
formacje  nie były oddzielone graficznie)  pracy. „Kurier Warszawski" ukazywał się nieprzerwanie od 1821 r. do 1939 r., nie-
mal od początku  z dodatkami, a od lat 60. XIX w. w dwu edycjach — porannej i wieczornej. 

Według deklaracji we wstępie do pierwszego tomu, autor zamieszcza każdy komunikat o śmierci z wyjątkiem  tych, któ-
re ograniczają  się wyłącznie  do informacji  o tragicznym wypadku. Uwzględnia zatem także takie teksty, które pojawiają  się 
z okazji rocznicy śmierci, imienin, innych okoliczności związanych  ze zmarłym, a odległych w czasie od daty śmierci. Najczę-
ściej są  to kolejne nekrologi (a może wspomnienia?) o danej osobie (nazwane tu nekrologami wtórnymi). Wprawdzie Po-
dręczny  słownik  terminów literackich  definiuje  nekrolog nie tylko jako zawiadomienie o zgonie opublikowane w prasie, ale 
też jako artykuł poświęcony osobie zmarłej, przedstawiający  jej życie i osiągnięcia  (M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, 
A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa 2000, s. 189), to utrzymanie przyjętego założenia w kolejnych latach może 
być problematyczne, gdyż wypowiedzi o zmarłych coraz bardzie się różnicują.  Tym ważniejsze będą  szczegółowe objaśnie-
nia autora co do formy  komunikatu i przyjętych założeń. 

Największa trudność i brzemienna w skutki decyzja dotyczyła charakteru opracowania. Autor zdecydował się na spo-
rządzenie,  jak to nazywa, noty biograficznej  z prasowego komunikatu, ułożonej według stałego schematu (imię, nazwisko, 
profesja,  koligacje, funkcje,  informacje  o dacie i miejscu śmierci, o uroczystościach pogrzebowych, o nadawcy nekrologu, 
rok i nr gazety). Całość została ułożona według lat i numerów pisma oraz w kolejności pojawienia się w piśmie. Dzięki in-
deksowi nazwisk taki układ nie sprawia kłopotu przy kwerendach dotyczących  konkretnych osób, a rzeczywiście zachowuje 
pewną  wartość wynikającą  z chronologii ukazywania się. 

Według deklaracji autora są  to noty „wierne co do treści, a nie co do formy".  Nie uzyskujemy wyjaśnienia przyczyn ta-
kiego wyboru, trudno bowiem za takie uznać argument, iż po wskazaniu adresu bibliograficznego  „łatwo trafić"  do orygi-
nalnego tekstu. Przecież po to m.in. wydaje się źródło, żeby nie korzystać z oryginału (zaleta książki,  zwłaszcza wobec mik-
rofilmu  jest oczywista). Możemy domyślać się, że chodziło o uniknięcie powtarzania niezmiennych formuł,  określeń itp. 
cech nekrologu. 

Kwerenda w „Kurierze Warszawskim" „na chybił trafił"  i porównanie jedenastu tekstów źródła do ich odpowiednika 
w opracowaniu skłania do pewnych uwag. W każdym z nich znajdują  się jakieś informacje,  których nota nie odnotowuje. 
Nie twierdzę, że wszystkie one powinny się tam znaleźć, ale wstęp powinien wyjaśnić zasady redakcji tekstu i wymienić, czy 
opisać i uzasadnić pomijane fragmenty,  nawet jeśli wydają  się nieważne. Czytelnik (a zwłaszcza badacz) musi wiedzieć co 
znajduje się w źródle. Tak więc noty nie odnotowują  godziny wyprowadzenia zwłok, zamieszczanej w nekrologach zawiada-
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miających  o terminie i miejscu obrządku  pogrzebowego, nie zawierają  formułek  (?) odnoszących  się niejako do przyczyny, 
czy okoliczności śmierci („po krótkiej słabości", „po długiej i ciężkiej chorobie"). Zarówno w jednostkowych sytuacjach mo-
że to mieć wartość biograficzną,  jak i zamieszczanie takiej informacji  ma swoje znaczenie. Następnie pomijany jest określo-
ny w nekrologu adresat (zaprasza się do uczestnictwa w drodze na cmentarz „Krewnych, Przyjaciół, Znajomych", „Kolegów 
i Przyjaciół", „Krewnych, Przyjaciół, Kolegów"), a także określenia odnoszące  się do zgonu („przeniósł się do wieczności", 
„rozstała się z tym światem"), które zastępuje forma  zmarł, nie zaznacza się także autora nekrologu, choć sam fakt  jego wy-
stępowania w dobie anonimatu w prasie jest interesujący.  Natomiast na poczet przeoczenia, a nie selekcji, należy zaliczyć 
takie braki jak informacja  w nekrologu Eufemii  z Żeromskich Łukańskiej, że zmarła przeżywszy 25 lat („Kurier Warszaw-
ski" 1851, nr 22), czy dotycząca  Ksawerego Bojasińskiego, że skończył gimnazjum krakowskie (jest tylko informacja  o skoń-
czeniu Wszechnicy krakowskiej) (51:24, 33). Ten ostatni nekrolog, a raczej wspomnienie, „hołd pamięci" napisany przez 
kogoś spoza gazety (inicjały), zamieszczony po kilku dniach od ukazania się nekrologu zawiadamiającego  o śmierci, prowa-
dzi do kolejnego problemu. Tekst ten zawiera bowiem charakterystykę zmarłego, wychwala jego cnoty, takie jak wyrozu-
miałość, słodycz, serce, „nauki", „chęci", poświęcenie, opisuje go jako wzorowego męża, ojca, przyjaciela, wreszcie urzędni-
ka. Śladu tego nie ma w nocie o Bojasińskim. Tymczasem nieważne, że takie informacje  mogą  być nieprawdziwe, że podo-
bnie (ale przecież nie identycznie) pisze się o innych. Tego zresztą  dokładnie nie wiemy, bo przyjęta forma  publikacji unie-
możliwia weryfikację  naszych wyobrażeń. Może są  jakieś różnice w określaniu kobiety i mężczyzny, czy osób o różnej pozy-
cji społecznej. Każda odpowiedź jest ważna, bo informuje  o cenionych wartościach, o akceptowanych normach. Pominięcie 
tych informacji  pozbawia możliwości prowadzenia tego typu badań. 

Może więc warto jeszcze raz zastanowić się nad kształtem publikacji, której celowość nie podlega dyskusji, tak aby słu-
żyła wszelkim analizom i stanowiła wydawnictwo źródłowe (formy  przekazania źródła mogą  być przecież różne). Wydawa-
nie in extenso powtarzalnego, dość jednorodnego tekstu wydaje się niecelowe. Może jakimś wyjściem byłoby połączenie  re-
gestu informacji  zobiektywizowanych (daty, miejsca, wiek itp.), jak autor to zrobił w obu tomach (daty oszczędniej i czytel-
niej byłoby podać za nazwiskiem) z fragmentami  tekstu. Rozumiem, że decyzja jest trudna, że tekst będzie mniej atrakcyjny 
czytelniczo, ale i tak najliczniejszymi jego czytelnikami będą  naukowcy. 

Powyższe uwagi nie oznaczają,  że publikacja w obecnym kształcie nie ma wartości dla badań prozopograficznych,  a je-
dynie to, że nie w pełni można wykorzystać ciekawe źródło. Poza tym niekwestionowaną  wartość przedstawia dla biografi-
sty, który bez żmudnych kwerend sprawdzi czy w ogóle istnieje nekrolog danej osoby (tomy zaopatrzone są  w indeksy oso-
bowe — nazwisk, nazwisk panieńskich oraz kolejnych po mężach, wykazy herbów i pseudonimów). Także lektura samych 
indeksów dostarcza informacji,  np. o zasięgu geograficznym  i społecznym gazety. 

Jolanta  Sikorska-Kulesza 
Uniwersytet  Warszawski 
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