Artykuły recenzyjne i recenzje
wartych w bogatej bibliografii, dotyczącej źródeł jak i opracowań, umieszczonej w pracy Cz. Hernasa, Barok, Warszawa
1973" (s. 10). Nie wiemy więc, w jakim stopniu ustalenia są reprezentatywne dla druków XVII stulecia, traktowanego
zresztą dość dowolnie. Podobnie nie zostały określone zasady doboru obiektów z dziedziny malarstwa, rzeźby i grafiki.
Wobec wyłączenia z badań rękopisów należałoby się spodziewać wiarygodnego przedstawienia tematu na podstawie druków. Związany z tym jest problem określenia wpływu dzieł obcych na polską kulturę. A. Dzięcioł, powołując się wielokrotnie na Ripę czy Picinelliego, nie wskazuje, w których bibliotekach polskich można było spotkać ich dzieła, przez jakich
autorów byli cytowani, czy więc można przenosić wprost ich przedstawienia do polskiej kultury?
Poważne zastrzeżenia budzi wnioskowanie A. Dzięcioł w sprawach kultury kontrreformacyjnej. Najczęściej występuje
połączenie negatywnego terminu „stereotyp" z terminem „kontrreformacja" w licznych zarzutach stawianych reformie katolickiej. I tak Autorka kończy wywód o książce symbolizującej herezję słowami: „Niszczenie ksiąg uznanych za heretyckie
było jedną z metod walki religijnej, stosowanych również w Polsce. W Rzeczypospolitej palono księgi heretyckie i karano
drukarzy, którzy je wydrukowali". Następnie opisuje sposoby ośmieszania protestantów przez katolików, aby dojść do
konkluzji: „Księga symbolizująca Biblię protestancką i religię reformowaną była przedstawiana i opisywana w sposób tendencyjny w celu zdyskredytowania idei reformacyjnych. W założeniu autorów utworów sowizdrzalskich, oznaczać miała
w odczuciu odbiorców błędną i z gruntu fałszywą doktrynę, pozbawioną wszelkiej wartości. Dla katolików miała być przykładem «złej» księgi, która jako niosąca herezję i fałsz, wzbudzać może jedynie lekceważenie i pogardę. Jest skazana na
zniszczenie i zapomnienie". Konstatacja ta nie jest uprawniona wobec nie uwzględnienia przez Autorkę literatury protestanckiej przedstawiającej naukę katolicką lub zabiegi jezuickie w zakresie szkolnictwa, do czego bez słowa wytłumaczenia
przyznaje się we wstępie.
Z drobnych uwag: dlaczego dwóch Janów Zamoyskich, kanclerza wielkiego koronnego (zm. 1605 r.) i metropolitę
lwowskiego (zm. 1614 r.), łączy Autorka w indeksie w jedną osobę?
Przystępując do lektury Książki jako symbolu w kulturze polskiej XVII wieku, spodziewałem się studium bądź bibliologicznego, stanowiącego fundament do erudycyjnych i teoretycznych badań, bądź rozprawy teoretycznej prezentującej stan
badań polskich na tle światowej nauki. Autorka uznała, że nadszedł już czas na podsumowania, moim zdaniem niesłusznie.
Tomasz Makowski
(Warszawa)

Małgorzata K a g a n i e c , Heraldyka Piastów śląskich 1146-1707, Rozprawy i Studia Muzeum Śląskiego, Muzeum Śląskie, Katowice 1992, ss. 192 + 9 tablic nieliczb. + 4 nieliczb.
Spośród wszystkich linii piastowskich najbogatszą spuścizną heraldyczną szczyci się oczywiście najszerzej rozrodzona
i najdłużej trwająca gałąź śląska. Heraldykę Piastów śląskich opracował już w 1936 r. Sylwiusz Mikucki (Historia Śląska
PAU, t. 3). Ponowne podjęcie monograficzne tego tematu uzasadnia nie tyle postęp badań szczegółowych — ten jest
nieznaczny — ile fakt, że sumienne dzieło Mikuckiego sięgnęło tylko do końca XIV w., a zostawiło też wiele nie zawsze
przekonująco rozwiązanych zagadek (głównie z zakresu genezy herbów i ich elementów).
Praca M. Kaganiec ogarnia cały okres istnienia odrębnej śląskiej linii Piastów. Figurująca na karcie tytułowej data
końcowa 1707 zdziwić może czytelnika wiedzącego, iż Piastowie wymarli 32 lata wcześniej — ale jest uzasadniona (wtedy
bowiem dopiero zmarła ostatnia Piastówna z urodzenia, używająca też swego rodowego herbu). Mniej zasadna jest przyjęta data początkowa, skoro rządy śląskiej linii piastowskiej zaczęły się dopiero w 1163 r. (po powrocie Bolesława Wysokiego
do kraju), a pierwsze godło znane jest dopiero z początku XIII w. (s. 12).
Praca oparta została na niezwykle szerokiej kwerendzie źródłowej. W jej zasięgu znalazły się nie tylko publikowane
pieczęcie, monety i nagrobki, ale także liczne zabytki dotąd nie znane. Wykaz źródeł przytacza 25 polskich, niemieckich,
czeskich, austriackich, holenderskich i szwajcarskich archiwów i bibliotek; właśnie w zbiorach zagranicznych trzeba było
szukać pieczęci Piastówien wydawanych za mąż w obce kraje. Nieco gorzej jest z wykorzystaniem publikacji. Dziwi, że
Autorka nie wskazała żadnej z barwnych edycji Kodeksu o św. Jadwidze czy Kodeksu Manesse, że nie zna kolejnych (poza
pierwszym) czterech już tomów Schlesisches Urkundenbuch (gdzie znajdują się dokładne opisy pieczęci i ich wykazy).
Wskazać też można kilka przynajmniej ważnych pozycji, które zgubiono, w tym m.in. artykuł P. Knötela o wotywnej tarczy
Henryka Probusa (wyjątkowej rangi zabytek nie znany Autorce!), czy znaną w maszynopisie pracę H. Nehmiza o pieczęciach książęcych1. Osobno wskazać można kilka prac najnowszych, których Autorka widocznie już nie zdążyła uwzględnić
(praca powstała w 1985 r.) 2 .
1
P. Knötel,Ein Votivschild Heinrichs IV. von Breslau, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens" 66, 1932, s. 68 n.; także tegoż, Zur Siegelkunde von Stadt und Fürstentums Glogau, ibid. 65, 1931, s. 272 n.; H. Nehmiz, Die Siegel der schlesischen Piasten des 13. Jahrhunderts, Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu. Zob. także: A. Bauch, Die Siegel Herzog Bolkos II. von Schweidnitz, Pfandherrn von Lausitz, mit besonderer Berücksichtigung des ältesten Wappens der Lausitz resp. der Niederlausitz, „Schlesiens Vorzeit" 4, 1888, s. 39 n.; J. Wrzesińska, Problematyka heraldyczna w gotyckiej
architekturze Wrocławia, w: Z dziejów sztuki śląskiej, Warszawa 1978, s. 203-246.
2
W. Fabijański, Legenda na pieczęciach piastowskich książąt legnicko-brzeskich do 1675 r., „Ze Skarbca Kultury" 47, 1988, s. 7 n.; Z. Piech, Studia nad
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Książka składa się oprócz wstępu (s. 5-11), zakończenia (s. 180-183) i bibliografii (s. 184-192), z sześciu rozdziałów.
Pierwsze cztery dotyczą kolejnych elementów herbu: I. godeł (s. 12-61), II. barw (s. 62-80), III. tarcz (s. 81-99), IV1.
klejnotu (s. 100-115), IV2. hełmu (s. 115-123), IV3. labrów (s. 123-130), IV4. koron (s. 130-132), IV5. trzymaczy (s. 132-135). Osobno omówione zostały, pod niezbyt szczęśliwym tytułem Niektóre zagadnienia heraldyki Piastów śląskich, heraldyka kobiet piastowskich (s. 136-157), Piastów duchownych (s. 157-168) i nieślubnych (s. 168-173). Ostatni rozdział poświęcono roli herbu piastowskiego w barokowej sztuce alegorycznej (s. 174-179). Konstrukcja to bardzo przejrzysta i dobrze porządkuje obfity materiał. Chronologicznej synchronizacji omawianych oddzielnie zagadnień służy Zakończenie.
Bardzo korzystne wrażenie czynią ustępy poświęcone czasom nowożytnym, oparte — podkreślmy raz jeszcze — na
obfitym zestawie źródeł, często teraz dopiero udostępnianych nauce. Przeważa tu jednak opis zjawisk, a herby były już
zasadniczo ustalone. Im wcześniejsze natomiast epoki, tym więcej jest zagadek. Niestety, jak sądzę, Autorce nie zawsze
udało się je rozwiązać w sposób przekonujący. Przyjrzyjmy się kilku sprawom pierwszorzędnej rangi. Co do genezy herbu
linii świdnickiej (orzeł dzielony w słup na czerwień i czerń), M. Kaganiec przyjmuje (s. 70-72) jego powstanie w związku
z roszczeniami synów Bolka I świdnickiego do dziedzictwa po Askańczykach brandenburskich wymarłych w 1319 r. Wyjaśnienie to słabe samo w sobie (o spadek brandenburski walczył tylko jeden z książąt, Henryk jaworski), sprzeczne jest też
ze źródłami: dzielony herb widnieje już na nagrobku Bolka I (zm. 1301 r.). Nagrobek ten powstał zaś ok. 1310 r., a już na
pewno przed 1317 r. 3 — a więc w chwili, kiedy nikomu nie śnił się spadek po Askańczykach. Zbadania wymagałoby
jedynie, czy obecne barwy nagrobka uznać można za miarodajne (przemalowano go w XVIII w.), ale Autorka nie porusza
wcale tego problemu. Wydaje się zatem, że herb świdnicki powstał rzeczywiście już w związku z ożenkiem Bolka I z Beatryczą brandenburską (1284).
Z kolei genezę herbu linii legnicko-brzeskiej, w którym występuje szachownica, wiąże Autorka z pretensjami księcia
Bolesława III do spadku po Przemyślidach — szachownica bowiem to herb Moraw. Rodzą się tu jednak fundamentalne
wątpliwości: dlaczego Bolesław przybrał sobie herb morawski, choć pretendował do władzy w całym Królestwie Czeskim4;
przede wszystkim zaś, jeżeli szachownica manifestować miała publicznie roszczenia do Czech (czy choćby Moraw), to jak
możliwe było upowszechnienie się tego godła właśnie w połowie XIV w., w czasie najsilniejszego uzależnienia książąt
śląskich od Korony św. Wacława? Należało też chyba mocniej podkreślić, że szachownica w XIV w. powtarzająca się
u książąt wszystkich linii, nabrała widocznie we własnym odczuciu Piastów charakteru godła ogólnorodowego.
W sprawie polskiej chorągwi w bitwie pod Kroissenbrunn (1260) — którą Ottokar styryjski opisał jako czarną jak
węgiel z białym orłem — Autorka udziela nader niejasnych wyjaśnień5. Raz widzi tu godło ogólnopolskie (s. 25), drugi raz
— „herb Piastów śląskich" (s. 63), potem herb Władysława opolskiego (s. 77), a za chwilę zaprzecza temu i przyjmuje, że
to znak umowny ułożony ze wspólnego godła (orzeł) i barw Opolczyka oraz Henryka III wrocławskiego (s. 79). Ostatnia
konstatacja sprzeczna jest znowu z całością wywodów, bowiem w herbie opolskim nie występowała ani biel, ani czerń.
Sprawie zaś na pewno warto poświęcić nieco uwagi. Cała dotychczasowa literatura zbyt kurczowo trzymała się tekstu
kroniki Ottokara, interpretując jego opis na gruncie wydarzeń z 1260 r. Tymczasem wydaje się nieprawdopodobne, aby
kronikarz potrafił opisać wygląd autentycznej chorągwi z bitwy sprzed pół wieku. Raczej ubarwił po prostu relację o tym
wydarzeniu opisem znanego sobie współcześnie godła polskiego czy też śląskiego. Ottokar ôuz der Geul był kronikarzem
sumiennym, o sprawach polskich miał jednak tak mętne pojęcie, że często plątał swe wiadomości, pochodzące jednak od
świetnie zorientowanych informatorów śląskich. Wydaje się zupełnie możliwe, że nieopatrznie pomieszał tu informacje
o herbie polskim (orzeł biały) i wrocławskim (czarna barwa przeniesiona jednak z Orła na pole).
Wskazać można jeszcze kilka innych wątpliwych kwestii. Zbyt stanowczo chyba Autorka stawia (s. 26) sprawę przywrócenia przez Henryka głogowskiego krzyża na piersiach herbowego orła. Krzyż ten widnieje tylko na jednym (może
dwóch?) z contrasigillów tego księcia, w trzech innych zaś przedstawieniach napieczętnych brak go. Z kolei omawiając
pieczęć żony tego księcia, Matyldy brunszwickiej (s. 140), Autorka przyjmuje zaczerpnięty z niemieckiego podręcznika
pogląd, że pieczęcie księżnych powstawały zawsze „wkrótce po ślubie" i były używane „do końca życia, bez względu na
sytuację życiową". Tymczasem pierwsza z zachowanych pieczęci Matyldy powstała dopiero 15 lat po ślubie, a po owdowieniu sprawiono nową. Stanowczo zbyt marginalnie potraktowano (jedno zdanie na s. 104) klejnot w postaci skrzyżowanych
pióropuszy, powtarzający się u trzech pokoleń książąt świdnickich, a zaczerpnięty wprost od hrabiów Anhaltu. Ten przykład bezpośredniej recepcji motywu z Niemiec zagubiony też został przy omawianiu obcych wpływów w Zakończeniu.
W rozdziale o „obcych godłach w heraldyce Piastów" zaznaczono tylko (s. 59), że występowały one bardzo rzadko na
pieczęciach. Z niewiadomych przyczyn pominięto jednak milczeniem ciekawe przykłady pieczęci Bolka II świdnickiego
(z herbem Dolnych Łużyc) czy Władysława opolskiego (z herbami Rusi i ziemi wieluńskiej). Z kolei przy omawianiu heraldyki Piastów duchownych pominięto ciekawy przykład Konrada II żagańskiego, który używał typowych pieczęci książęcych.
Pewien zawód przynosi Zakończenie. Zabrakło w nim, jak sądzę, mocniejszego uwypuklenia płynnego przez długi czas
charakteru heraldyki piastowskiej i wskazania czasu jej krzepnięcia. Nieprzekonująco wypadła ocena wpływów obcych
symboliką zjednoczeniową pieczęci książąt piastowskich w drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego",
807, Prace Historyczne, 84,1987, s. 37 n.; A Karłowska-Kamzowa, Sztuka Piastów śląskich w średniowieczu, Warszawa 1991.
3
J. Kębłowski, Nagrobki gotyckie na Śląsku, Poznań 1969, s. 47 n.
4
Autorka nie zacytowała jednak pracy B. Włodarskiego, Polityka Jana Luksemburczyka wobec Polski za czasów Władysława Łokietka, Lwów 1933,
s. 2 n., który bodaj jako jedyny w naszej literaturze zajął się tą sprawą.
5
Wytknąć można, że Autorka zna ten ważny przekaz tylko z drugiej ręki, ma kłopoty z identyfikacją źródła (na s. 19 Kronika czesko-austriacka, na
s. 63 i 79 Kronika austriacka, nigdzie nie pada imię kronikarza Ottokara) i myli bitwę pod Kroissenbrunn (1260 r.) z bitwą pod Suchymi Krutami
(1278 r.).
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i polskich. Autorka podnosi wagę tych ostatnich, wskazując jednak konkretnie tylko zachowanie niepodzielności pola
i godła oraz jednolitość barw, co „utrzymywało się we wszystkich liniach". Już w następnym zdaniu stwierdza, że od tej
zasady odstają jednak herby linii świdnickiej i legnickiej — które przecież grupowały niemal połowę Piastów dolnośląskich!
Zawiodła też podjęta w innym miejscu (s. 25) próba wyjaśnienia genezy orła śląskiego. Autorka zdaje się sądzić, że godło
to wprowadzili z własnego wyboru Piastowie śląscy. Z przedstawionego przez nią materiału wynika jednak wyraźnie, co od
dawna dostrzegano w polskiej nauce, że było to godło ogólnorodowe, wspólne dla wszystkich linii dynastii, wykształcone
zatem przed jej podziałem w XII w.
Praca zawiera też niestety sporą liczbę drobniejszych błędów i potknięć. Wskażmy choć kilka: pieczęć majestatyczna
Henryka głogowskiego pochodzi z 1306, nie 1301 r., a w odczycie jej legendy popełniła Autorka aż dwa błędy (s. 26); tenże
Henryk III nie mógł brać udział w bitwie pod Suchymi Krutami, skoro zmarł 12 lat wcześniej (s. 63 i częściej); niezręczne
jest określenie „pieczęcie odwrotowo-hełmowe" (s. 103). Bardzo uciążliwa jest dla czytelnika niestaranność w opracowaniu przypisów: na s. 26 w przyp. 62 zamiast pieczęci Henryka głogowskiego powołuje Autorka reprodukcję pieczęci jego
syna, a w przyp. 63 zamiast jego pieczęci majestatycznej — pieczęć pieszą; na s. 30 w przyp. 37 odesłano do „opisu"
herbarza u Mikuckiego, który daje jednak bardzo zdawkową informację i czytelnik dalej nie wie, o jaki zabytek chodzi;
na s. 73 przy omawianiu ilustracji modlitewnika Jana Podiebrada zacytowano w przyp. 61 Genealogię W. Dworzaczka, tabl.
66; na s. 140 omawiając pieczęć Beatryczy świdnickiej, Autorka powołała w przyp. 16 reprodukcję pieczęci Matyldy głogowskiej. W wielu sytuacjach niedokładne przypisy uniemożliwiają w ogóle kontrolowanie wywodu.
Książka opatrzona została ilustracjami. Ich dobór jest bardzo interesujący, po części są to bowiem rzadko dotąd
publikowane zabytki. Szkoda tylko, że fotografie niektórych pieczęci są zupełnie nieczytelne.
Ogólna ocena recenzowanej pracy nie jest łatwa. Przynosi ona wiele nowego materiału, sumiennie opisuje słabo dotąd
rozpoznaną heraldykę nowożytną. Nie przekonuje jednak przy próbach nowego rozstrzygnięcia zagadnień początków
śląskiej heraldyki piastowskiej iw uogólnieniach.
Tomasz Jurek
(Poznań)

Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, oprac. Danuta K a mo l o w a przy współpracy Teresy S i e n i a t e c k i e j , Biblioteka Narodowa, Warszawa 1998,
ss. 596.
Podniesiona do rangi gatunku literackiego memuarystyka zdominowała w ostatnich latach polskie pisarstwo. Publikowane są wspomnienia o innych, pamiętniki dające obraz całego lub części życia autora, dzienniki będące zapisem refleksji
nad rzeczywistością lub tylko ich bieżącą rejestracją, spowiedzi tłumaczące dobre intencje uczynionych niegodziwości lub
wskazujące ich faktycznych sprawców itd. Stanowią one w dużej części rozliczenie autorów z własną przeszłością, próbę
wytłumaczenia się z oskarżeń, które mogą sformułować historycy lub inni memuaryści. Obok tej licznej grupy pamiętników
możemy znaleźć utwory literackie wyrażone w formie pamiętnika lub dziennika. Są obserwacje życia poczynione przez
twórców o większej niż przeciętna wrażliwości na teraźniejszość. Często jednak pamiętniki, wspomnienia, a nade wszystko
dzienniki, wykorzystywane są jako wygodna forma literacka, mogąca pomieścić zarówno drobne dzieło literackie lub
jedynie szkic zamierzenia, dygresję filozoficzą, uwagi poczynione podczas lektury, obraz pojedynczych sytuacji, fotografię
rzeczywistości, sprawozdanie z uczestnictwa w jakimś wydarzeniu, relację z rozmowy itd.
Wobec tak szerokiej możliwości interpretacji tej formy literackiej dziwić mogą negatywne oceny całego zjawiska. Nie
wchodząc w dyskusję, należy wskazać, że dla historyka pamiętnik jest źródłem o dużych walorach poznawczych. I choć
wymaga dokładnej analizy i krytyki, gdyż z zasady jest wyjątkowo subiektywny, to jednak zalety dokumentacyjne umieszczają go wśród źródeł podstawowych. Prowadzona polemika na temat pamiętnikarstwa oparta jest na przykładach, a nie
na badaniach całego zjawiska. Jest to zrozumiałe z powodu dużej liczby powstających wspomnień, a także ich objętości.
Uwagi powyższe dotyczą pamiętników drukowanych. Większa zaś ich część pozostaje nadal w formie rękopisów,
maszynopisów lub w dominującym ostatnio przekazie komputerowym. Każda polska i polonijna biblioteka lub archiwum
posiada w swoich zbiorach wspomnienia, niezliczone pozostają w zasobach prywatnych; tylko w Bibliotece Narodowej
w Warszawie znajduje się ponad tysiąc pamiętników. Kwestia uporządkowania tego typu źródeł staje się jednym z podstawowych problemów. Podjęte przez Ossolineum w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prace nad utworzeniem
centralnego katalogu zostały przerwane; przewodniki Maliszewskiego i Skrzypka1 rejestrują jedynie małą część zbioru,
ograniczając informacje do autora, tytułu, zakresu chronologicznego pamiętnika.
Do wyjątkowych publikacji należy zaliczyć Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej opracowane przez Danutę Kamolową w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej. Specjalizująca się w rękopisach XIX1
E. Maliszewski, Bibljografja pamiętników polskich i Polski dotyczących (druki i rękopisy), Warszawa 1928; J. Skrzypek, Bibliografia pamiętników polskich do 1964 r., Wrocław 1976.

