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I. R O Z P R A W Y  I A R T Y K U Ł Y

PRZEMYSŁAWA MATUSZEWSKA

Z DZIEJÓW „HISTORII POLSKIEJ” KITOWICZA

Historia polska, zwana też wprost Pamiętnikamix, to drugie oboik 
Opisu obyczajów podstawowe dzieło Jędrzeja Kitowicza. Dzieło mniej 
popularne i nie tak  bezspornie cenione, znane dotychczas jedynie z nie
starannych w ydań XlX^wiecznych. Błędy, a niekiedy i świadome znie
kształcenia tekstu dokonane przez pierwszych edytorów, Raczyńskiego 
i Poplińskiego, powtarzane przez ich następców — potęgowały jeszcze 
wrażenie chaosu i nieładu przy lekturze dzieła, którem u sam autor nie 
zdążył nadać ostatecznego kształtu. Bo Historia polska jest pracą nie 
dokończoną, przerwaną w trakcie szeregowania i zespalania zgromadzo
nych materiałów w  jednolitą całość. Ocenę wartości tego dzieła musi 
więc poprzedzić próba uporządkowania samego tekstu w  oparciu o do
chowane przekazy rękopiśmienne.

Najpierw autograf. W Bibliotece Kórnickiej lokalizował go już 
w r. 1860 ks. Teodor Kiliński, jednak jego informacja, ukryta w  przy
pisie do kolejnego z licznych wznowień przestarzałego już wówczas 
podręcznika historii lite ra tu ry 2, nie posłużyła wydawcom lwowskim 
z 1882 r. do ulepszenia tekstu ani nie zachęciła — w  ciągu stu lat bli
sko — badaczy Kitowicza do obejrzenia rękopisu. Uczynił to  dopiero 
Roman Pollak, któremu „listy Kitowicza, odnalezione w zbiorach kór
nickich, pozwoliły zidentyfikować jako niewątpliwy autograf zarówno 
jego Opis obyczajów w  rękopisie n r 2265 Bibl. Czartoryskich, jak 
i tzw. Historię Polski w rękopisie kórnickim n r 433” 3. Ujawnione w  w y
niku tych oględzin dopiski ołówkowe „Poplińskiego czy Łukaszewicza”, 
świadczące, że rękopis był przez pewien czas w  ich posiadaniu, oraz ogło
szone w  tym  samym artykule fragmenty korespondencji z archiwum 
redakcji „Orędownika Naukowego” wzbudziły zainteresowanie dla „zy

1 Oba tytuły pochodzą od K i t o w i c z a .
2 L. Ł u k a s z e w i c z ,  Rys dziejów piśmiennictwa polskiego. Wyd. 2, dopro

wadzone do roku I860. Poznań 1860. Kiliński był redaktorem wydań z lat: 1859, 
1860, 1866.

3 R. P o l l a k ,  Kitowicziana. „Pamiętnik Literacki”, 1952, z. 1/2, s. 610.
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gzakowatej drogi” autografów Kitowicza. Niebawem Tadeusz Mikulski, 
wiedziony trafną intuicją historycznoliteracką, odtworzył precyzyjnie lo
sy Opisu obyczajów. Przy okazji wzbogacił też wiedzę o drugim  rękopi
sie pamiętnikarza i sformułował kilka postulatów badawczych:

Bardzo zawiła — pisał — i niejasna w  wielu szczegółach wędrówka auto
grafu Historii polskiej [...] wymaga osobnych dociekań. Podejmie je n iew ątpli
wie — niechby najrychlej — wydawca pism historycznych Kitowicza, ustalając 
zygzakowatą drogę rękopisu Teofila Wolickiego i podstawę m ateriałową kopii 
Michała W iszniewskiego — w ścisłym oparciu o studium autografu Historii  
polskiej (dziś w  B.bliotece Kórnickiej, rkps 433), który jest może identyczny  
z rękopisem W olickiego4.

Podejmując ten apel spróbujmy rozwinąć przynajmniej niektóre 
z wysuniętych w nim sugestii. Podstawowym źródłem informacji o lo
sach rękopisu jest wzmiankowany już wyżej przypis Kilińskiego, w któ
rym polemizuje on z Wójcickim:

P. Wójcicki pisze: „Rękopisma Kitowicza z biblioteki ks. ks. misjonarzów  
warszawskich dostały się do księgozbioru ks. ks. pijarów; obecnie już ich tam  
nie ma, bo wziął je przed kilkunastą laty śp. Edward hr. Raczyński do wydania". 
Rzecz się ma atoli inaczej. Rękopis ks. Kitowicza składał się z 12 ziszytów- 
Rękopis zaś, z którego drukował h r .. Raczyński, składał się z jednej księgi 
in 4to, w  złocone brzegi i pięknie oprawnej. Rękopis ten widzieć można w  książ
nicy hr. T. Działyńskiego w Kórniku. Posiadał zaś ten rękopis początkowo arcy
biskup Teofil Wolicki, od niego pożyczył p. Pantaleon Szuman, radzca rejencyj- 
ny, od tego zaś p. Bajerski, sędzia apelacyjny w  Poznaniu, a przez syna tego, 
Lucjana, dostał się do pana Poplińskiego, profesora przy gimnazjum poznańskim, 
który go udzielił Ed. hr. Raczyńskiemu, a ten wydał go w  roku 1840, w  „Obrazie 
Polaków”, w  trzech pierwszych tomach, i zawiera wypadki od roku 1750—1787. 
Dalszy zaś ciąg pamiętników J. Kitowicza nabył hr. E. Raczyński od p. Michała 
Wiszniewskiego z Krakowa, doprowadzony do r. 1796, i wydał w  3 tomach 
w  Poznaniu w r. 1845. Jest także wydanie Kitowicza pierwszej części przez 
Wojkowskiego, któremu p. Pcpliński udzielił rękopisu, w  reku 1840, jako też 
wyjątki z niego w  „Tygodniku Literackim”. — Opis zaś obyczajów i zwyczajów  
przez Kitowicza znajduje się w  4 tomach „Obrazu Polaków i Polski” (tem [7], 8, 
9 i 10) wydanych w  roku 1841 przez hr. E. Raczyńskiego, które nabył tenże 
od p. Sieńkiewicza z Paryża (zapewne z bibliot. puław.). Tak w ięc twierdzenie 
p. Wójcickiego, iż p. hr. E. Raczyński zabrał rękopisma Kitowicza z biblioteki 
ks. ks. misjonarzy czy pijarów w  Warszawie, upada 5.

4 T. M i k u l s k i ,  Ze studiów nad Oświeceniem. Warszawa 1956, s. 95—97. Tu
ponadto w  obszernych przypisach cenne wskazówki i odsyłacze bibliograficzne
(m. in. do korespondencji W i s z n i e w s k i e g o ) .  Oparty o nie fragment brulio
nowej redakcji zawierający rekonstrukcję losów rękopisu W o l i c k i e g o  i kilka 
przypuszczeń dotyczących kopii, jaką rozporządzał W iszniewski, zachował się w  pa
pierach Mikulskiego. Udostępniła mi je uprzejmie p. Zofia M i k u l s k a .

8 Ł u k a s z e w i c z ,  op. cit., s. 407—408.
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Zacytowałam dopisek Kilińskiego w  całości, by odczytać go na nowo 6 
z m anuskryptem  kórnickim przed oczami. Zabieg ten pozwala już na 
wstępie zamienić w  pewnik ostrożną hipotezę Mikulskiego: rękopis Bi
blioteki Kórnickiej 433 j e s t  i d e n t y c z n y  z rękopisem Wolickiego. 
Jest to istotnie „księga in 4-to, w złocone brzegi i pięknie oprawna”; 
„składa się z 305 stron, wciąż tą samą ręką pisanych i gdzieniegdzie co 
do stylu i rzeczy tą samą ręką poprawianych” — jak donosił Wiszniew
skiemu współpracownik i kolega redakcyjny Poplińskiego Józef Łuka
szewicz, w liście z 29 marca 1842 \  Listy redaktorów „Orędownika” do 
krakowskiego profesora, ogłoszone drukiem  już dawno, ale do biblio
grafii Kitcwicza wprowadzone dopiero przez Tadeusza Mikulskiego, są 
tym cenniejszym źródłem, że wśród nich ocalone przez Romana Pollaka 
ułamki listów Wiszniewskiego odnajdują swoje miejsce, dając się w łą
czyć w logiczny ciąg dwustronnej korespondencji. Cytowany wyżej list 
Łukaszewicza jest najwyraźniej odpowiedzią na propozycję Wiszniew
skiego z 25 marca 1842, o czym obszerniej w dalszym ciągu artykułu. 
Tymczasem szukamy jeszcze wiadomości o samym rękopisie. „Nam się 
zdaje — pisze Łukaszewicz w tymże liście — że rękcpism nasz jest auto
grafem ”. I dla upewnienia się posyła Wiszniewskiemu jedną kartę 
tekstu do porównania pisma. Wbrew oczekiwaniu próba wypadła ne
gatywnie — Wiszniewski orzekł, że to ńie ręka Kitowicza. Nie przece
niajm y jednak wagi tego sądu- Uczony historyk mógł się z łatwością 
omylić, jeśli za podstawę studiów grafologicznych przyjął wspomnienie 
sprzed lat co najmniej dziesięciu:

widziałem w  Puławach własnoręczne Kitowicza listy i p a m i ę t a m ,  że charak
ter miał inszy 8.

Był to argument wystarczający może, by obniżyć w oczach adresa
tów wartość ich wydania (o co zapewne chodziło Wiszniewskiemu

6 Informacje K i l i ń s k i e g o  pierwszy wykorzystał S. K r z e m i ń s k i ,  autor 
obszernego artykułu o Kitowiczu w  Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowa
nej (t. 35/36, s. 557—562). Artykuł ten do dz:'ś jest wym ieniany jako jedno z naj
poważniejszych studiów poświeconych Kitowiczowi, dlatego warto sprostować kilka 
zawartych w  n:'m dość istotnych nieporozumień. Krzemiński zakładając mylnie, że 
to właśnie z księgi W o l i c k i e g o  wydrukowano w  Poznaniu Opis obyczajów, 
dochodzi do wniosku, iż nie mogła ona mieścić Famiętników. Zaprzecza temu auto
graf. Niesłuszne ckazuje się też przypuszczenie Krzemińskiego, że zamieszczone 
w  wydaniu lwowskim  z 1882 r. noty, „których nie ma w  ogłoszonej przez S !enkie- 
wicza części raptularza”, mogą pochodzić z dalszego ciągu owego raptularza, po
chodzą bowiem wszystkie bez wyjątku z dodatków Poplińskiego, o których niżej.

7 Listy do Michała Wiszniewskiego. (Z archiwum hr. Przeździeckich), opubli
kowane w: „Krcn'ka Rodzinna”, 1886—1887. Cytowany list: 1886, s. 267—268.

8 List z 13 V 1842 (zcb. P o 11 a k, op. cit., s. 613). W bibliotece puławskiej mógł 
być W iszniewski tylko przed r. 1830; rozproszone podczas powstania zbiory nie 
wróciły już do Puław. Por. K. B u c z e k ,  Biblioteka puławska w  czasie walk po
wstania listopadowego. „Silva Rerum”, 1930, s. 10—12.
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w związku z własnym planowanym przedsięwzięciem edytorskim). Nam 
jednak w obecnym stanie badań nie przeszkodzi on uznać rękopis Wo
lickiego za niewątpliwy autograf, który swego czasu trafił do rąk Po- 
plińskiego i stał się podstawą pierwodruku z r. 1840, a obecnie prze
chowywany jest w  Bibliotece Kórnickiej pod sygn. 433.

Księga kórnicka obejmuje wszakże jedynie pierwszą część dzieła, 
tyle, ile wydał Raczyński w „Obrazie Polaków”, a Zawadzki przedruko
wał w tomie 1 edycji lwowskiej z roku 1882. Dla reszty tekstu Historii 
nie dysponujemy już autografem. Ocalał tylko XIX-wieczny odpis, do
strzeżony szczęśliwie przez Stanisława Pigonia wśród nie wykazanych 
jeszcze w  inwentarzu zbiorów Biblioteki PAU (obecnie PAN) w  Krako
wie i na tej podstawie wprowadzony do nowej redakcji Korbuta. Jest 
to rękopis n r 1906, opatrzony ekslibrisem Władysława Wężyka. Właści
cielem jego był również (zapewne wcześniej) Michał Wiszniewski. Li
sty do redaktorów „Orędownika Naukowego” pozwalają to stwierdzić 
ponad wszelką wątpliwość. 25 marca 1842 Wiszniewski pisze:

W ostatnim liście wspominaliście o Pamiętnikach  Kitowicza. Dostałem teraz 
drugi odpis, więc mam kompletne. Rękopis mój ma 650 stron in 4-to gęstego 
pisma, z tych 135 tylko wydrukowaliście w  2 tomikach. Ale odmiany w  tekście 
bardzo częste i znaczne; widać, żeście przerabiali.

W następnym liście, 13 maja, dodaje:
Rękopis, który ja mam Kitowicza, jest kopią rękopisu, który był albo może 

i jest dotąd własnością pijarów na Żoliborzu. Nie jest to więc oryginał, ale 
pewnie, że obszerniejszy od waszego; mój się kończy na słowach: „umarł po
wróciwszy do Polski r. 1785, wieku swego circiter 54” 9.

Ta dokładna charakterystyka umożliwia identyfikację rękopisu PAU 
1906, którego wygląd i zawartość całkowicie zgadza się z cytowanym 
opisem.

Dwa omówione rękopisy, autograf kórnicki i krakowska kopia, do
pełniają się wzajemnie, tworząc podstawowy kanon tekstu Historii pol
skiej Kitowicza 10. Z nich to właśnie opublikowano ją po raz pierwszy.

*
Wobec faktu, że następne wydania były w gruncie rzeczy tylko bez

krytycznymi przedrukami (z jednym wyjątkiem, o którym  niżej), a ręko

9 Fragmenty listów  cytuję za: P o l  l a k ,  op. cit., s. 612 i 613. Sens listu 
z 13 V 1842 usprawiedliwia — w moim przekonaniu — kilka zmian interpunkcji 
i jedno uzupełnienie literowe w  tekście, zwłaszcza że wydawca nie mógł skontro
lować jego poprawności wobec zniszczenia oryginału.

10 By wyczerpać przekazy rękopiśmienne, należy tu wymienić ponadto: a) t. 1 
rkpsu Bibl. Polskiej w  Paryżu, sygn. 240, zawierający odpis autografu kórnickiego; 
b) tzw. Fragmenty i defekty  w  t. 2 tegoż rękopisu, omówione w  dalszej części 
niniejszego artykułu; c) odpis L. C h o d ź k i ,  znany jedynie z inwentarza ręko
pisów Bibl. Narodowej, jako nr 479 zbiorów raperswilskich, wraz z nimi zaginiony.
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pisy spoczywały do niedawna w ukryciu bibliotecznym, czas najwyższy 
poddać krytycznej ocenie poznański pierwodruk. Składa się on z dwóch 
edycji częściowych:

1. Pamiętniki do panowania Augusta III i pierwszych lat Stanisława 
Augusta przez nieznajomego autora. Wydane z rękopismu przez E. Ra
czyńskiego. Poznań 1840. „Obraz Polaków i Polski w XVIII Wieku”.

2. Pamiętniki księdza J. Kitowicza do panowania Stanisława Ponia
towskiego z manuskryptu dotąd drukiem nie ogłoszonego. T. 1—3. Po
znań 1845. W: Dzieła historyczne ks. J. Kitowicza. Wydanie zupełne. 
T. 4—6.

Podstawę obu znamy: dla pierwszej jest nią rękopis kórnicki 433, dla 
drugiej rękopis PAU 1906. Rozpatrzmy je po kolei.

O Raczyńskim, wydawcy pierwszej części, tyle da się powiedzieć 
dobrego, że podjął cenną inicjatywę wydobycia na światło dzienne ca
łej serii pamiętników staropolskich. Wiadomo jednak, że nie troszczył 
się zbytnio o wierność publikowanych tekstów, poświęcając często praw
dę historyczną na rzecz dobrego imienia tej czy innej familii. Cenzurze 
ideologicznej — jak te praktyki wydawcy określił Tadeusz Mikulski — 
nie oparły się i teksty Kitowicza. Różnice między autografem Opisu 
obyczajów a jego wersją drukowaną stwierdził w 1930 r. Michał Janik, 
a „tekst po raz pierwszy wydany w całości” przez Romana Pollaka prze
konuje o ich znaczeniu n . Spostrzeżenia Pollaka tyczące Historii polskiej 
i w ykryte przez niego rozbieżności między tekstem drukowanym a auto
grafem kórnickim 12 zachęciły mnie do systematycznego ich prześle
dzenia. Uzyskane tą drogą pełne zestawienie odmian tekstu wykorzystu
ję obficie w niniejszym artykule, omalwiając wszystkie ważniejsze róż
nice między pierwodrukiem a wersją autorską.

Pokaźną grupę wśród nich tworzą zmiany dokonane w imię maksymy 
sformułowanej przez Łukaszewicza: „Mann muss niemanden beleidi
gen” 13. Aby więc nikogo nie obrazić, usunięto takie epitety Kitowicza, 
jak „szałaput koronny” (o Potockim, staroście kaniowskim, BK 8 — 
R I 20 14), „dumni tchórze” (o Tarłach, BK 9 — R I 21), „niezły warto-

11 M. J a n i k ,  Niedrukowany rozdział „Opisu'obyczajów” Kitowicza. „Pamięt
nik Literacki”, 1930. — J. K i t o w i c z ,  Opis obyczajów za panowania Augusta III. 
Opracował R. P o l  l a k .  Wyd. 2, zmienione. Wrocław 1951. „Biblioteka Narodowa” 
I, 88.

12 P o l  l a k ,  op. cit., s. 611.
13 W liście do Wiszniewskiego z 29 III 1842. Zob. Listy do Michała Wiszniew

skiego, 1886, s. 267.
14 Wskazując źródła przykładów w  dalszym ciągu artykułu posługuję się na

stępującymi skrótami: BK =  rkps Bibl. Kórnickiej nr 433, R =  wyd. Raczyńskiego, 
W =  wyd. Woykowskiego, P =  wyd. Poplińskiego z r. 1845, Z =  wyd. Zawadzkiego, 
PAU =  rkps PAU nr 1906, BP =  rkps Bibl. Polskiej w  Paryżu nr 240. Cyfry 
rzymskie oznaczają tom, arabskie stronę.
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głów” (o Gronowskim, dziedzicu wsi Brylewo, BK 22 — R I 53), „chu- 
deusz [...] wielkiego junaka udający” (o Albinie Lenartowiczu, BK 
142 — R II 36 15), „aw anturnik” (o Dzierżanowskim, BK 144 — R II 40), 
„zdrajca” (o Wyganowskim, BK 213 — R II 185) itp.

Wykropkcwano, zredukowano do inicjałów lub zastąpiono eufe- 
micznymi określeniami nazwiska osób, które niezbyt chlubnie zapisały 
się w historii polskiej; do przykładów wskazanych przez Pollaka warto 
dorzucić: Wydżgę (BK 20 — R I 49) i Szymakowskiego (BK 65 — R I 155), 
zrywaczy sejmowych, Pretwicza, sprawcę zamieszek w Kaliszu (BK 
122 — R I 287), Polaka Łabęckiego, zausznika Repnina (BK 129 — R II 
4), niejakiego Trzebnickiego, który ułatwił' Moskalom opanowanie Krako
wa (BK 152 — R I I  60), Gurowskich, oskarżycieli Morawskiego przed puł
kownikiem moskiewskim Rönnem (BK 216 — R H  191), Chomińskiego, 
który miał się przyczynić do klęski konfederatów litewskich pod Ogiń
skim (BK 294 — R III 198). Przeredagowano wyrażenia w rodzaju: 
„porwanemu [Szulerzyckiemu] kazał wyliczyć sto batogów” (BK 31) na 
„ukarać go kazał” (R I 76), „z zuchwalca stał się podłym życia miłośni
kiem” (BK 165) na „z zuchwalca stał się potem życia miłośnikiem” 
(R II 88), „Cóż przecie dobrego na poparcie konfederacyi uczynił ten 
Malczewski? Oto...” (BK 169) na „Tymczasem Malczewski’’ (R IJ 99), 
„W zwyczaj weszło [...] stanowić trybunały gwałtownością, raz party ja 
Potockich [...], drugi raz familija Czartoryskich przemagała” (BK 43/44) 
na „W zwyczaj weszło [...], że na trybunałach raz partya Potockich...” itd. 
(R I 106/107)

W zdaniu: „Wyganowski został na szubienicę wskazany, lecz na proś
bę usilną jegoż samego, aby przynajmniej po żołniersku zginął, został 
rozstrzelany” (BK 214) — „szubienicę” zmieniono na „śmierć”, a dalszy 
ciąg zdania, po przecinku, na: „lubo na niego pewnych dowodów nie 
było” (R II 187). Z opisu rozgrywek przedelekcyjnych w 1763 r. wy
padł zwrot zdradzający sympatię autora dla stronnictwa saskiego, a nie
chęć do Czartoryskich: „uwolniwszy się od tych dawnych ojczyzny 
zdrajców” (chodzi o Familię, BK 83/84 — R I 201) — oraz charaktery
styka samozwańczych kandydatów do korony, Lubomirskiego i Jabło
nowskiego: „żaden z kierujących interesem wakującego tronu i nie po- 
myślił (o nich], bo pierwszy miany był za waryjata, drugi nie miał za
sług” (BK 84 — R I 203). W zdaniu mówiącym o tym, jak to kasztelano
wa Branicka „niemal cały dwór swój tym sposobem nobilitowała”, po
minięto następujące w dalszym ciągu wyszczególnienie: „kucharzów, 
kawiarzów, fryzerów, kamerdynerów, muzykantów” (BK 118 — R I 279).

15 Mimo ostrożności wydawców to, czego nie usunęli z charakterystyki Lenar
towicza, wystarczyło, by sprowokować polemiczną broszurę jego syna. Zob. A. L e 
n a r t o w i c z .  Biografia Kaz. Albina z Giezgiezłowca Lenartowicza. Poznań 1844.
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Opuszczono też w relacji o ucieczce Bierzyńskiego z niewoli insynuację 
umieszczoną w nawiasie: „pogłoska była, iż za okupieniem się Dzierża
nowskiemu” (BK 144 — R II 40); także wiadomość obciążającą Bierzyń
skiego: „lubo się trzymał przy Moskwie i brał od niej pensyją przez kil
ka miesięcy” (BK 145 — R II 41). Z charakterystyki Ignacego Malczew
skiego, marszałka konfederacji, wyeliminowano partie mówiące, iż był 
on „płochego i porywczego genijuszu [...], a przy tych talentach, robocie 
przedsięwziętej przeciwnych, serca zajęczego” (BK 154 — R I I  65), że 
„sam najpierwszy przed nieprzyjacielem uciekał” (BK 162 — R II 32), 
że:

Przy tym był serca lękliwego, do żadnej potyczki obecnie sam nie stanął, 
chyba niespodzianie napadniony; ale zaraz za pierwszym wystrzałem na pikiecie 
z konsylijarzami swymi, którymi byli Kcbierzycki, Radoliński, Wilczyński, Koź
miński, Konarski, i z wybranymi do straży swojej kilkudziesiąt końmi co naj
lepszego ludu uciekł i prędzej się aż chyba trzeciego dnia po rozpłoszeniu do 
zgromadzonych w  jakie miejsce konfederatów nie pokazał. [BK 162 — R II 81]

Nie wszedł też do pierwszego wydania obszerny fragm ent przedsta
wiający niechlubny koniec kariery Bętkowskiego:

Przy którym [Morawskim] chodząc kilka czasów, żadnego odważnego dzieła 
przeciw nieprzyjacielowi nie pokazawszy, nareszcie zabrawszy mu wiele rzeczy 
skarbowych i kilkanaście koni uciekł do Moskałów, przyjąwszy służbę wojsko
wą w  pułku Renna w  randze wachmistrza; w  którym to przedzierzgnieniu siebie 
z Polaka w Moskala biednych konfederatów, którzy się w  ręce mosk ewskie 
dostali, prześladowcą był najokrutniejszym. A gdy po skończonej konfederacyi 
p tłk  Rcnna dostał crdynansu wyńścia z kraju polskiego, Bętkowski został 
w  ojczyźnie, w  której za infamisa od publiczności poczytany, nie mając n'gdzie 
miru, udawszy się na debosz i hultajskie życie stracił majątek wszystek ojczysty, 
do ostatniej przyszedł mizeryi. [BK 161 — R II 79/80]

Pozostało również w rękopisie, by nie kompromitować do reszty by
łego konfederata, bliższe określenie „łotrostw a”, jakiego na koniec 
chwycił się Bachowski: „konfederatów ustronnych i po kilku się włóczą
cych łapiąc i obdzierając” (BK 176 — R II 117).

O niektórych opuszczeniach zadecydował z pewnością wzgląd na 
„ przy sto jncść”. Na „paskudną gębę” Kitowicza narzekał przecież i Wisz
niewski 16. Złagodzono więc wyrażenie: „poszła sześćdziesiątletnia baba 
za Rogalińskiego młokosa” (BK 27), zastępując określenia dosadne „ba
ba”, „młokos” neutralnym i „kobieta”, „młody” (R I 66; wydawca dodał 
jej za to jeszcze dziesięć lat)- Skreślony został obraz rozpusty, jaka 
wkradła się podczas wojny siedmioletniej na dwór królowej w  Dreźnie 
(BK 37 — R I 89), i plotkarska relacja o poselstwie Corticellego:

Rzecz ledwo do wierzenia podobna, którą jednak mam za pewna, jako od 
najpoufalszych z gabinetu królewskiego wyniesioną: w Wiedniu Kortycelli

l* W liście z 25 III 1842. Zob. P o 11 a k, op. cit.. s. 613
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omamiwszy namowami zwodniczymi jednę panienkę, nie mając do tego gdzie 
indziej sposobności, upatrzywszy porę w  kościele, za ołtarzem przebrał po 
męsku i wywiózł do Warszawy. [BK 301 — R III 220]

Opis rozrywek królewskich w  gabinecie Bacciarellego (BK 301 — R 
III 219) pozbawiono pikantnych i drastycznych szczegółów; usunięto, 
skąd się tylko dało, nawet wzmianki o metresach Stanisława Poniatow
skiego, a także jego brata, Kazimierza.

Do zniekształceń tekstu przyczyniła się również cenzura zaborcza. 
Najbardziej widoczne ślady jej interwencji odnaleźć można tam, gdzie 
mowa o samych panujących, których Kitowi cz — trzeba to przyznać — 
traktował w swych pamiętnikach dość bezceremonialnie. Stanisława Po
niatowskiego nazwał „oszustem” (BK 107). O królu pruskim  wyraził 
się: „ten sztuczny monarcha” (BK 86; sztuczny =  chytry, obłudny). 
O cesarzu Józefie jeszcze mocniej:

Nieszczęśliwi i łatwowierni Polacy szukali protekcyi naprzeciw jednemu  
zdrajcy u drugiego zdrajcy. Józef albowiem cesarz przez trzecie osoby (nigdy 
sam przez się) zwodził Polaków, iż byle się cały naród porwał do broni, namówi 
matkę cesarzową Maryją Teresę, że mu da pomoc; co było czys tym  oszukań-  
stwem,  jako się da widzieć niżej. [BK 131]

Carowej Katarzynie i jej drodze do tronu poświęcił obszerny, m iej
scami istotnie niecenzuralny fragment:

Katarzyna mędrsza i obrotniejsza od Piotra, męża, mając pod dostatkiem  
przyjaciół w  wojsku, w  senacie i u duchowieństwa, jako udająca zawsze prawo
wierną i gorliwą schizmatyczkę, uprzedziła go: i w  ten czas, kiedy on o dwie 
mili od Petersburga zabawiał się najswobodniej pijatyką, amorami i przekształ
ceniem formy dawnej rządu na manijerę pruską,  podniósłszy w  Petersburgu 
przeciw niemu rewolucyją, porwała go i wtrąciła do więzienia, a po małym  
czasie w  tym że więzieniu biednego głupca zamordować rozkazała. Mordercy za 
instrument śmierci użyli rożna rozpalonego, k tóry Piotrowi w  ty ln y  odchód 
wraziwszy, za zmarłego na kolki hemorodyjalne ogłosili. Katarzyna osiadła 
tron zaraz po mężu wtrąconym do więzienia, którego detronizacyja przez dekret  
senatu nastąpiła dnia 29 czerwca; zamordowanie zaś jego stało się ostatnich  
dni sierpnia roku 1762. Do tego zamordowania najpierwszym stał się powodem  
patryjarcha moskiewski. Gdy go albowiem wezwano do zaprzysiężenia t hołdu 
Katarzynie, odpowiedział: „Jak ja mam przysięgać nowej monarchini, k iedy nie 
widzę na paradnym łożu zw łoków dawniejszego mojego monarchy”. Tę subtel
ną odpowiedź wzięto za radę, iż trzeba zgubić Piotra chcąc siebie i Katarzynę  
nadal od wszelkiej jakiej mogącej wybuchnąć za ży jącym  Piotrem rewolucji  
ocalić. Zatem szkrupuły, jeżeli jakie miała Katarzyna względem zabicia męża, 
odstąpiły ją, jako pobożną schizmatyczkę, skoro taką rezolucyją od najwyższej  
głowy duchownej swego zakonu odebrała. [BK 59/60]

Wszystko, co w cytowanych tu przykładach wyróżniono kursywą, 
zostało usunięte z pierwszego wydania. Ponadto w licznych miejscach 
pojawia się charakterystyczna poprawka: zamiast pogardliwej nazwy 
„Moskale”, „Moskwa” (w znaczeniu zbiorowym) — „Rosjanie”, „wojska
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rosyjskie”, „nieprzyjaciel”. Że zmian tych dokonywano w sposób mecha
niczny, świadczyć może zwichnięte składniowo zdanie w pierwodruku 
(R II 94): „przymknąwszy się bliżej ku Rosjanom pod kapliczką świętej 
Barbary uszykowanej” (w rękopisie było „ku Moskwie”, BK 167).

To przeoczenie wskazuje, że korekta tekstu nie była dość uważna. 
Istniała wszakże, i to w  zakresie o wiele szerszym, niżby na to pozwalały 
zasady uczciwego edytorstwa. Wiele form właściwych językowi Kito
wicza zastąpiono nowszymi lub zdaniem wydawców bardziej poprawnymi 
(np. „siedm” zam. „siedym”, „odźwierni” zam. „odźwierniowie”, „cze
m u” zam. „za co”, „o Sanguszce” zam. „o Sanguszku”). Zmiany tego 
typu wydają się jeszcze najbardziej uzasadnione i łatwo je wytłum a
czyć chęcią przybliżenia tekstu ówczesnemu czytelnikowi. Podobnie 
szlachetnej intencji patriotycznej można się dopatrzyć w eliminowaniu 
wyrazów obcych, najczęściej niemieckich, na korzyść rodzimych lub 
przynajmniej bardziej spolszczonych („podoficerowie” zam. „unterofi- 
cyjerowie”, „główny odwach” zam. „haubwach”). Przejawy purystycz- 
nej tendencji językowej wydawców działających na terenie zaboru 
pruskiego' uzyskują w tym konkretnym wypadku sens swoiście poję
tego protestu przeciw germanizacji.

Trudniej znaleźć wyjaśnienie dla praktyk polegających na sztucz
nym archaizowaniu języka pamiętnikarza. A są i takie wypadki. Tam 
gdzie Kitowicz pisze „odprawiona”, w druku czytamy „odprawowana” 
(BK 17 — R I 41), gdzie Kitowicz używa formy „swoją” (w bierniku), 
wydawcy drukują najczęściej „swoję”.

Wreszcie szereg zmian, zarówno leksykalnych, jak i składniowych, 
należy przypisać niezrozumieniu przez wydawców właściwej struktury  
zdania, choć często opartej na najlepszych tradycjach dawnej polszczy
zny. Kitowicz pisał na przykład (O' szarańczy i jej zwalczaniu, BK 13): 
„Mimo jednak te sposoby, mnogości nierówne, znajdowała się w  Polszczę 
po wielu miejscach aż do roku 1750” — w wydaniu Raczyńskiego zda
nie to ma postać: „Mimo jednak te sposoby mnogość niezmierna znajdo
wała się” itd. (R I 32); w wydaniu Woykowskiego z tegoż roku: Mimo 
jednak tych sposobów mnogości znajdowały się w Polsce” itd. (W 11) 
Kiedy indziej, w opisie źle zorganizowanej potyczki: „piechota [...] stała 
w  linii na polu prosto w dwór o strzelenie z harm aty cały dzień” 
(BK 206) — u Raczyńskiego: „piechota [...] szła w  linii na polu prosto, 
we dwór, skąd strzelano z arm aty cały dzień” (R II 167/168). O przywód
cach barskich bawiących w Preszowie napisał pam iętnikarz: „stamtąd 
wydawali uniwersały do województw, aby się do konfederacyi bijącej się 
w kraju, albo właściwiej pisząc bitej ciągle, wiązali” (BK 135/136). W zda
niu tym zamiast „bitej” wydrukowano „bilety” (R II 19), przez co straciło 
w ogóle sens. Jeszcze gorszy lapsus zdarzył się wydawcom, gdy „Pru
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saków” zastąpili „Polakami” w zdaniu mówiącym o paszportach wy
danych byłym konfederatom po kapitulacji Zaremby:

każdy bezpiecznie ciągnął w  swoją stronę, nie mając przy takich paszportach 
żadnej napaści ani od Moskałów, ani od Prusaków. [BK 279 — R III 158J

W obu ostatnich przykładach mamy do czynienia z odmianami tekstu 
powstałymi już wyraźnie przez przypadek, wbrew intencjom wydaw
ców. Podobnych błędów, choć nie zawsze równie jaskrawych, nie brak 
w pierwszym wydaniu poznańskim Historii Kitowicza. Mimo ich oczy
wistości pokutują nadal — z nielicznymi tylko w yjątkam i — u Za
wadzkiego, rażąc tym  bardziej, że usunięcie ich w wielu wypadkach 
było możliwe nawet bez sięgania do autografu. Wystarczyłoby zajrzeć 
do drugiej edycji poznańskiej, która ukazała się w tym samym roku co 
pierwsza i nosi charakter konkurencyjnej imprezy wydawniczej. Do
konał jej Antoni Woykowski, „któremu p. Popliński udzielił ręko
pisu” — jak informuje ks. Kiliński. W lakonicznej i obojętnej notatce 
trudno dostrzec posmak skandalu, jaki towarzyszył owemu „udzieleniu 
rękopisu”. Odsłania go dopiero list Poplińskiego do Michała Wiszniew
skiego, pisany na gorąco, w roku 1840:

Co się tycze Pamiętników  Kitowicza [...], rzecz ma się tak: [...] ponieważ 
hr. Raczyński wydaje takie pamiętniki i posiadał już inne dość ważne, dałem  
mu je do przepasania. Żeby atoli mieć i dla „Tygodnika” kopię do czynienia 
wycirgów, radziłem Woykowskiemu, żeby kazał odpisać. Tym sposobem Woy
kowski stał się posiadaczem tych pamiętników, których autora nie wiedzieliśmy. 
Dopiero gdy Sienkiewicz wydał swój Skarbiec, Łukaszewicz wpadł na tę myśl, 
że nasze Pamiętniki jest to Kitowicz, i w  tym  względzie zrob łem w  „Tygodni
ku” porównanie 17. Otóż tedy gdy się pan Raczyński zabrał do wydawania swego 
zbioru, p. Woykowski przez zazdrość, chcąc łatwym  sposobem nabyć sławy  
autorskiej i ustroić się w  cudze piórka, pokwapił się także z wydaniem tych 
samych przepisanych pamiętników, choć do nich nie miał żadnego praw a18.

Rękopis Kitowicza był więc jednym z przedmiotów narastającego 
przed r. 1840 pomiędzy redaktorami „Tygodnika Literackiego” konfliktu, 
zakończonego — jak wiemy — wycofaniem się Poplińskiego i Łukasze
wicza i opanowaniem pisma niepodzielnie przez Woykowskiego. Kon
flikt miał podłoże ideologiczne, choć uzewnętrzniał się często w postaci 
osobistych pretensji i porachunków, wnoszących jeszcze długo potem 
element sensacji do czasopism poznańskich. W polemikach „Tygodnika 
Literackiego” z „Orędownikiem Naukowym” bywa też Kitowicz uży
wany do uzasadniania krytycznych sądów o przeszłości polskiej.

Czemu partia Czartoryskich znienawidzona była, to K'towicz, drukowany 
w  Poznaniu z lepszego rękopismu jak w  Skarbcu, wywiódł doskonale.

17 „Tygodnik L;teracki” z 19 VIII 1839, nr 21.
18 Listy do Michała Wiszniewskiego,  1886, s. 391
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— pisał Jędrzej M oraczewski19. Mówiąc o Kitowiczu drukowanym 
w Poznaniu miał zapewne na myśli nie wydanie Raczyńskiego, z któ
rego usuwano zdania nieprzychylne Czartoryskim (choć i tak zostało 
ich sporo), lecz właśnie Woykcwskiego. Wychodziło ono zeszytami; 
w chwili kiedy Moraczewski pisał swą recenzję ze Skarbca, dwa ze
szyty Pamiętników  Kitowicza były już gotowe; w  następnym numerze 
„Tygodnika”, z 3 lutego 1840, ukazała się zapowiedź dalszych:

W tych dniach wyjdzie trzeci zeszyt Kitowicza Pamiętników. Czwarty 
i ostatni, do którego dodany będzie tytuł, przedmowa i okładka, wyjdzie w  przy
szłym tygodniu20. Drugi tom Kitowicza zawierać będzie: Zwyczaje i obyczaje  
polskie za Augusta III.

Z ostatniego zdania wynikałoby, że Woykowski zamierzał wydać 
również Opis obyczajów. Z jakiego rękopisu? Dlaczego zamiaru swego 
nie zrealizował? Odpowiedź na te pytania, a przynajmniej jakieś wska
zówki do dalszych poszukiwań mogło kryć w sobie nie istniejące już 
dziś archiwum redakcyjne „Tygodnika Literackiego”. Jedno wydaje 
się pewme: nie obawa konkurencji z Raczyńskim powstrzymała go 
przed owym zamiarem, skoro poważył się na tę konkurencję oddając 
do druku Deckerowi pamiętniki historyczne. Prawdopodobnie też nie 
znał jeszcze wtedy autora tych pamiętników. Nie wymienił go nawet 
w ogłoszeniu reklamowym o ukazaniu się pierwszego zeszytu21, choć 
było to już w kilka miesięcy po odkryciu Łukaszewicza. Wykorzystał 
je dopiero w późniejszych anonsach i na karcie tytułowej, uzyskując 
w ten sposób łatwą przewagę nad Raczyńskim, który nie zdążył za
stąpić „nieznajomego autora” nazwiskiem Kitowicza.

Drugim atutem Woykowskiego, a zarazem — jak można się do
myślać — głównym powodem ponownego ogłoszenia tuż pod bokiem 
Raczyńskiego Pamiętników  Kitowicza, była owa cenzura ideologiczna, 
jakiej poddano tekst w pierwszej edycji. Radykał Woykowski z saty
sfakcją ogłaszał kompromitujące magnaterię i szlachtę zdania Kito
wicza. Dał tekst prawie pełny, opuszczając jedynie najdrastyczniejsze 
szczegóły i sformułowania. Choć na książce nie figuruje ostentacyjnie 
cenzorskie imprimatur, trudno przypuścić, by ominęła ją kontrola ze 
strony władz; wyszła przecież najzupełniej legalnie, nosi też ślady cięć 
o charakterze politycznym. Mimo to zawiera tekst znacznie mniej ska
żony niż wydanie Raczyńskiego, i należy żałować, że tak małą rolę 
odegrała w  dalszych dziejach Pamiętników  Kitowicza. Pewne drobne

19 „Tygodrrk Literacki”, 1840, nr 4.
20 Zapowiedź zrealizowana z opóźnieniem; dopiero w nrze 26, z 29 VI, pojawił 

się anons: „Kitowicza Famiętników  wyszedł zeszyt czwarty i ostatni, z przedmo
wą i rejestrem. Cena całego dzieła 4 zł.”

„Tygodnik Literacki” z 11 X1 1839, nr 33.
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poprawki w wydaniu lwowskim w 1882 r. wskazywałyby, że Zawadzki 
miał w ręku wydanie Woykowskiego (bo przecież chyba nie autograf 
spoczywający w Kórniku). Dlaczego jednak wykorzystał je w tak małym 
zakresie, idąc niemal bezkrytycznie za Raczyńskim — trudno doprawdy 
zrozumieć. Być może, cenzura w zaborze rosyjskim była surowsza, ale 
też i czasy bardziej odległe, a tym samym mniejsze niż w 1840 r. 
prawdopodobieństwo urażenia kogoś z żyjących. Tekst oparty na edycji 
Woykowskiego dałby wówczas czytelnikom możność poznania praw
dziwszego Kitowicza niż ten, jaki jeszcze przez następnych 80 lat miał 
być czytany. Dziś, gdy oczekujemy nowego, po raz pierwszy zawiera
jącego pełny tekst wydania Pamiętników K itow icza22, należy wyeks
ponować zasługę Woykowskiego, któremu zawdzięczamy najlepsze z wy
dań dotychczasowych, niesłusznie usunięte w cień przez znacznie gorszy 
pierwodruk.

Dla badacza dziejów Historii polskiej Kitowicza edycja Woykowskie
go przedstawia ponadto cenny m ateriał porównawczy, pozwalający spro
wadzić do właściwych rozmiarów udział cenzury zaborczej w okrojeniu 
tekstu. Opuszczeń wspólnych obu wydaniom poznańskim jest stosunko
wo niewiele. Resztę należałoby zatem przypisać raczej nadgorliwości 
bądź osobistym uprzedzeniom Poplińskiego i Łukaszewicza niż obie
ktywnym przeszkodom. Gdyby nie brawura Woykowskiego, uwierzy
libyśmy z pewnością Łukaszewiczowi, który 29 marca 1842 dzielił się 
swymi obawami z Wiszniewskim:

druga część jego [Kitowicza] Pamiętników  będzież mogła być żywcem druko
waną? Cenzura nasza, chociaż dosyć łagodna, wymazała nam w pierwszej części 
sprawki Stackelbergów, Repninów itp. drużyny. W drugiej części są zapewne 
częste wzmianki o małych i wielkich wisielcach, bo sumienny i bystry Kitowicz 
poznawał ich z oczu i nie ochraniał nikogo. Takich wzmianek cenzura nasza nie 
przepuści, gdyż uważa je za obelgę osób żyjących, toż samo nazwisko co owi 
wisielcy noszących. Man muss niemanden beleidigen  jest naszą maksymą.

Musiał ten passus przekonać Wiszniewskiego, że jego idea wydania 
Pamiętników  „tak jak są, bez przerabiania tekstu” nie da się przepro
wadzić. Był to bowiem fragment odpowiedzi na propozycję Wiszniew
skiego, który w liście z 25 marca 1842 skierowanym do redaktorów 
„Orędownika” zachęcał ich do podjęcia tej imprezy wydawniczej „na 
wspólny koszt, zysk i stratę”, obiecywał napisać przedmowę, przygoto
wać tekst i opatrzyć przypiekami, „także z papierów, które mam 
w ręku”. Oczami wyobraźni widział już nawet „ze 6 tomików [...] w tym 
guście jak Krystyna” 2S.

** Wydanie takie przygotowuje Państwowy Instytut W ydawniczy w  serii „Bi
blioteka Pamiętników Polskich i Obcych”.

** Chodzi o romans K. z T a ń s k i c h  H o f f m a n o w e j ,  wydany u Breit-
kopfa, Lipsk 1841, 16°.
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Odpowieddział na to Łukaszewicz — jak wspominałam wyżej — już 
29 marca:

Propozycję pańską wydrukowania Pamiętników  Kitowicza chętnie i skwapli
wie przyjmujemy pod następującymi warunkami: pan dobrodziej dasz ręko- 
pism z przedmową, przypiskami, biografią autora i nazwiskiem swoim jako 
wydawca (ostatnie jest conditio sine qua non; z jakich względów, domyślisz 
się pan dobrodziej łatwo); my damy papier wszystek i druk. Pieniędzmi za sprze
dane egzemplarze podzielimy się wiernie, w  połowie na korzyść pańską, w  poło
wie na korzyść naszą. Dwóch przecież tysięcy egzemplarzy nie warto jest dru
kować: kilkuletnie bowiem doświadczenie nauczyło nas, że najlepsze, najpopular
niejsze dzieło ledwie się w  750 egzemplarzach po całej dawnej Polsce rozchodzi. 
[...] Kitowicza więc będzie wiele, bodaj nie zanadto, puścić w świat w  1500 
egzemplarzach. Zresztą oznaczenie liczby egzemplarzy zostawiamy zupełnie do 
woli pańskiej 24.

Jak bardzo zależało przyszłym wspólnikom na nazwisku wydawcy, 
świadczy post scriptum, gdzie powraca jeszcze sprawa Kitowicza:

Gdybyś pan dobrodziej im ienia swego jako wydawca na Pamiętnikach  K i
towicza nie mógł położyć, musiałbyś się o jakieś imię wystarać, bo my nie 
możemy żadną miarą jako wydawcy występować.

Wiszniewski jednak — czy to nie chcąc firmować wydania zbyt 
okrojonego, czy też obawiając się jawnie robić konkurencję Raczyń
skiemu — nie udzielił swego nazwiska ani nie „wystarał się” o inne. 
Zrezygnowany, dał wolną rękę Poplińskiemu i Łukaszewiczowi:

Posyłam rękopis Kitowicza — napisał 23 października 1842 — w  dawniej
szym liście podawałem wam jakieś warunki, z których to mi tylko zostało w  pamięci 
iż były uciążliwe dla was. Więc teraz posyłam bez żadnego warunku: co zrobicie 
i jak zrobicie — będzie dobrze, byleście tylko komu innemu nie oddali i tłustego 
połcia nie sm arow ali25.

Sam wszakże Wiszniewski wycofał się z imprezy, przedmowy nie 
napisał, a rękopis przysłał w stanie surowym.

Z późniejszych listów Łukaszewicza wynika, że już z początkiem 
następnego roku zaczęto w  jego Drukarni Nowej składać Kitowicza, 
całość jednak była gotowa dopiero w końcu roku 1845. Śmierć Ra
czyńskiego, która nastąpiła w tym czasie (20 stycznia 1845), nie wpły
nęła już na zmianę charakteru publikacji. Książka wyszła bez nazwiska 
wydawcy, opatrzona jedynie adresem typograficznym. Podwójna karta 
tytułowa miała informować czytelnika, że otrzym uje właśnie konty
nuację Dzieł historycznych ks. J. Kitowicza — tomiki 4, 5 i 6. Na 
próżno jednak szukałby pierwszych trzech pod wskazanym tytułem.

24 Listy do Michała V/iszniewskiego, 1886, s. 267.
25 P o l  l a k ,  op. cit., s. 613.
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Chodzi tu  bowiem o wydanie Raczyńskiego w serii „Obraz Polaków 
i Polski”, do którego w ten zagadkowy sposób nawiązał Popliński.

Zawartość tomików poddana została tym samym zabiegom, co wy
dana przez Raczyńskiego część pierwsza Pamiętników. Usunięto — za
pewne pod naciskiem cenzury — mogące razić zaborców określenia 
w rodzaju: „chytra i szyderska” (o polityce Prus wobec Polski, PAU 
226 — P I  131), „i grubijańsko” (o obchodzeniu się Stackelberga z Po
lakami, PAU 179 — P I 59), „podejrzana” (o przyjaźni Stanisława 
Augusta z Katarzyną, PAU 139 — P I 5); inne ostre sformułowania 
Kitowicza złagodzono drukując „rozebrać” ilekroć pamiętnikarz pisze 
„rozdrapać” (Polskę), „sąsiedzi” zam. „wielcy drapieżni” (PAU 302 — 
P I 191), „wojsko wprowadzić do Polski” zam. „wojskiem najechać 
Polskę” (PAU 440 — P II 105), „poddanych” zam. „niewolników” (PAU 
478 — P II 156), „Niemców” zam. „Prusaka” (PAU 175 — P I  55) itp. 
Opuszczono też w druku przytoczony in extenso przez Kitowicza do
kument przymierza polsko-pruskiego z r. 1790 (PAU 227—234 — P I  
132/133).

W trosce o honor narodu pominięto komentarz do przysięgi skła
danej przez Polaków na wierność królowi pruskiemu:

Nie masz nad czym skrupulizować, przysięgamy posłuszeństwo mocy, więc 
gdzie się moc przenosi, tam za nią i przysięgą. [PAU 461 — P i l  133]

Wykreślono również fragm ent mówiący o słabej obronie Polaków:

Dobrze powiedział jeden, że król pruski do opanowania kraju polskiego nie 
zażył harmaty ani flint, tylko ćwieczków i młotka do przybijania uniwersałów  
i orłów. [PAU 464 — P i l  136]

Konstytucję 3 Maja, która dla Kitowicza była „uczynkiem sztucznie 
dokazanym”, opatrzono w druku przysłówkiem „słusznie”, zgodnie 
z własnymi poglądami, lecz wbrew intencjom autora.

Najwięcej kłopotu przysporzyła wydawcy relacja o rozruchach w ar
szawskich w maju 1794. Po otrzymaniu rękopisu od Wiszniewskiego 
ogłosił on ten fragm ent w  „Orędowniku Naukowym” pt. Katalog po
wieszonych w  Warszawie 1794 ro k u 26. O ile jednak tekst „Orędownika” 
powtarza wiernie zapis pam iętnikarza według kopii Wiszniewskiego, 
o tyle w  wydaniu książkowym z 1845 r. rozdział nosz;ący ten sam tytuł 
(P II 236) ma postać zmienioną. Co ciekawsze, zmiany nie polegają 
tylko na skreśleniach lub przekształceniach stylistycznych. Początek 
rozdziału wypełnia opis okoliczności poprzedzających egzekucję i śmierć 
Ankwicza. Fragmentu tego nie ma w rękopisie. Nie jest to zresztą je
dyny wypadek. Niewiele dalej, w tym  samym rozdziale napotykamy

M „Orędownik Naukowy”, 1842, nr 47.
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obszerną, kilkustronicową relację o mniemanej próbie ucieczki króla 
i o śmierci prymasa, jego brata. Tej partii tekstu również nie ma w rę
kopisie, przynajmniej nie w tym miejscu i — co ważniejsze — nie w tej 
postaci. Fragm ent Pamiętników  poświęcony przez Kitowicza tym właś
nie zdarzeniom mieści się bowiem zupełnie gdzie indziej, tworząc wy
odrębniony rozdział pt. O Książęciu Prymasie (pomiędzy rozdziałami 
O Madalińskim  i O królu polskim, PAU 566—569 — P III 17/18), w dru
ku opuszczony. Opowiedziane w nim fakty, nieraz naw et drobiazgowe 
spostrzeżenia, znajdują się także w wersji drukowanej, różnice są jednak 
dość istotne, i to nie tylko w zakresie kompozycji, ale i naświetlenia 
postaci czy sytuacji.

Nie koniec na tym. W innym rozdziale O królu polskim  (Kitowicz, 
przynajmniej w tej fazie pracy, jaką reprezentuje omawiany tekst, nie 
starał się zbytnio o zróżnicowanie tytułów) jest znowu wstawka — pół 
strony — zawierająca szczegóły pobytu króla w Grodnie. Wreszcie roz
dział ostatni, zatytułowany jeszcze raz tak samo, otrzym ał w druku 
początek znacznie obszerniejszy niż w rękopisie, przy czym uzupełnie
nia dotyczą głównie przyjaznych stosunków byłego króla polskiego 
z carem Pawłem.

Nim podejmę próbę wyjaśnienia genezy tych amplifikacji — jeszcze 
kilka spostrzeżeń. Rękopis będący podstawą wydania zawiera na końcu 
Dodatki: trzy fragm enty Kitowicza dotyczące konfederacji barskiej oraz 
odpis popularnego paszkwilu na Ponińskiego — Mowy Puhaczewa re- 
belizanta 27. Z niej to właśnie, a raczej z komentarza do niej, pochodzą 
ostatnie słowa tego rękopisu przytoczone przez Wiszniewskiego („umarł 
powróciwszy do Polski roku 1785, wieku swego circiter 54”). Tymcza
sem w wydaniu Poplińskiego pojawia się jeszcze jeden dodatek Ekstrakt 
z dowodów autentycznych i regestrów moskiewskich na pensją braną 
od Moskwy, przez deputacją rewizyjną roztrząsanych i spisanych. Pod 
tym tytułem  umieszczono dowody kompromitujące Ponińskiego 28. Dalej 
następuje obszerny, wypełniający więcej niż połowę tomu, dział zatytu
łowany Uzupełnienia. Ogłosił tu Popliński szereg interesujących ma
teriałów historycznych, jak dokumenty (raporty dowódców, dekret są
dowy) oraz wspomnienia uczestników ważnych wydarzeń (np. szczegó
łowy Opis rewolucyjnych wypadków w roku 1794 w Wilnie wydarzo
nych). Materiały te, podobnie jak i tekst Kitowicza, opatrzone zostały 
przypisami bogatymi w  szczegóły, często o charakterze anegdotycznym.

27 Mowa Puhaczewa rebelizanta moskiewskiego przystosowana do Ponińskiego, 
który byt na sejmie 1773, delegacyjnym, marszałkiem; na k tórym  sejmie stanął 
traktat podziału Polski.

28 Ciekawe, że tego samego Ponińskiego oszczędził wydawca w  innym miejscu, 
opuszczając przydawkę „łotr”, użytą przez K i t o w i c z a  przy jego nazwisku.
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Jedne i drugie najniesłuszniej przedrukowywali późniejsi wydawcy 
Pamiętników.

Uzupełnienia i przypisy dodane przez Poplińskiego zasługują wszak
że na specjalną uwagę nie tylko zawodowego historyka. Mogą one na
prowadzić na ślad wiodący do wyjaśnienia zagadkowych zmian w sa
mym tekście Kitowicza. Nic nie wskazuje bowiem na to, żeby Popliński 
w okresie wydawania owych Dzieł historycznych pamiętnikarza rozpo
rządzał drugim, pełniejszym jego rękopisem. Bardziej prawdopodobny 
wydaje się związek między tymi dodatkami a papierami, które Wisz
niewski miał w ręku i z których zamierzał „przydać liczne przypiski” 
do Kitowicza. Niektóre z Uzupełnień były przed wydaniem książkowym 
ogłoszone w „Orędowniku” w  latach 1843— 1844. W jednym z numerów 
redakcja składa publiczne podziękowanie

Szanownemu nadsełaczowi artykułów: Wyprawa Sierakowskiego r. 1794, Od
wrót generała Wyszkowskiego  i niniejszego Opisu powstania na Litw ie  [...], 
upraszając go dla dopełnienia całości o nadesłanie przyrzeczonego opisu działań 
armii litewskiej pod Judyckim i Z abiełłą29.

Trop wszakże urywa się wobec zniszczenia archiwum redakcyjnego, 
gdzie musiał znajdować się list zawierający tę obietnicę. Dziś można 
jedynie snuć domysły zmierzające do identyfikacji „szanownego nad- 
sełacza” z osobą Michała Wiszniewskiego, który — jak świadczy docho
wana część korespondencji — chętnie dostarczał wydawcom poznańskim 
materiałów do ich publikacji historycznych. Sprawa wymagałaby jednak 
dalszych żmudnych poszukiwań.

Nie jest zresztą powiedziane, że wszystkie dodatki pochodzą z jed
nego źródła. Dla historii Pamiętników  Kitowicza interesujące są przede 
wszystkim te, które mają bezpośredni związek ze zmianami dokonany
mi przez wydawcę w samym tekście. Otóż uderza na wstępie zbieżność 
tematyczna przypisów do relacji pamiętnikarza i większości wykrytych 
wstawek. Jedne i drugie dotyczą najczęściej osoby kióla bądź jego naj
bliższego otoczenia, obfitując ponadto w nieznane Kitowiczowi szczegóły 
z prywatnego życia monarchy. Informator Poplińskiego musiał zatem 
należeć do grona wtajemniczonych w  obyczaje panujące na dworze Sta
nisława Augusta.

Na bliższy, zupełnie już konkretny ślad, naprowadza nieoczekiwa
nie anegdota. Oto ona:

Gdy król przejeżdżał z Grodna do Wilna, w  przejeździe do Petersburga, za
proszony został od pewnego szlachcica na obiad. Przy stole dano wino węg'er- 
skie, ale król mało pił, jako do francuskiego wina przyzwyczajony; żeby jednak 
pocieszyć szlachcica, rzekł: Dobre W. Pan masz wino! — Znajdzie się i lepsze,

29 „Orędownik Naukowy”, 1844, nr 32.
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Najjaśniejszy Panie — odpowiedział szlachcic. Urażony król rzekł: To je za
pewne dla godniejszego gościa zachowujesz. Przytomny Trembecki, chcąc rzecz 
tę załagodzić i szlachcica gładko wyprowadzić z tarapaty, dodał: Tamto zapewne 
przy końcu obiadu pić będziemy. Lecz gospodarz niezmieszany rzekł: Tamto 
wówczas pić będziemy, gdy Najjaśniejszy Pan z pomyślnością dla kraju szczęśli
wie z Petersburga powrócisz.

Umieścił tę anegdotę Popliński w przypisie do Kitowicza (P III 39), 
niedawno zaś przypomniał Roman Kaleta 3,). Ale — i tu dochodzimy do 
sedna sprawy — zaczerpnął ją z całkiem innego źródła: z pamiętnika 
byłego pazia Stanisława Augusta, Jana Sagatyńskiego. Wszystko się 
zgadza. Pamiętniczek ten wydano w Poznaniu, w r. 1845, u Stefańskie
go. Autor żył jeszcze i — jak informuje nota wydawcy — „zaledwie 
na usilne nalegania znajomych dał on się nakłonić do ich [tzn. pamięt
ników] napisania w ten sposób, jak je tu publiczności przedstawiamy”. 
Popliński mógł więc z łatwością korzystać ze wspomnień Sagatyńskiego, 
zanim naw et ukazały się drukiem. Korzystał też obficie. Jak się oka
zuje po konfrontacji obu tekstów, nie tylko anegdotę o lepszym winie, 
opowiedzianą własnymi słowami w przypisie, zawdzięczał byłemu pa
ziowi królewskiemu; także drugi, blisko dwie strony wypełniający przy
pis (P III 20—22); także — co gorsza — wszystkie partie „wzbogacają
ce” sam tekst Kitowicza. Mamy więc źródło owych niepokojących inter
polacji. Na dowód — przynajmniej jedno zestawienie.

Kitowicz (PAU 568):

Po śmierci prymasa nie dowierzając król pospólstwu rozhukanemu chciał 
uciec z Warszawy. Na ten koniec wyjechawszy z Zamku w  karecie, szedł pieszo 
jakoby dla przechadzki przez most w iślany na Pragę, za którą w  karczmie 
czekał na niego konwój ułanów z inną karetą; lecz gdy tak postępując pieszo 
minął ostatniego przy moście szylwacha, ten zawołał: „Raus\”, głos jego doszedł 
drugiego, na środku mostu stojącego, który powtórzył go trzeciemu szylwachowi, 
przy brzegu warszawskim stojącemu. Gdy na głos szylwachów poczęli wybiegać 
żołnierze z kordygardy i dowiedzieli się od nich przyczyny wołania, że król 
uchodzi, nie czekając król, aż za nim poskoczą, gdy widział, że rozruch powstaje 
i w  Warszawie, i na Pradze, wrócił się, rzekłszy: „Nie uchodzę ja, nie turbujcie 
się”.

Sagatyński:

Ledwo co się uspokoiło, aż w  kilka dni nowe niebezpieczeństwo zagroziło 
królowi utratą życia. Przyszła chęć królowi przejechania się na spacer. Dzień 
był pogodny, powietrze nader przyjemne, wszystko sprzyjało projektowi; o 5 po 
południu zajechał sześciokonny zaprzężony pojazd; wsiadł król do niego ubrany 
w  mundurze gwardyi koronnej, ozdobiony wstęgą niebieską orderu Białego Orła, 
i z orszakiem swoim ruszył z Zamku przez Krakowskie Przedmieście, Bednarską 
ulicą ku mostowi, dając rozkaz, aby pojazd wprost jechał na Pragę. Tam przy-

30 Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku Oświecenia w  Polsce. Zebrał i opra
cował R. K a l e t a .  Warszawa 1958, s. 82. !

P a m ię t n ik  L it e r a c k i  1962, z . 4 2
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bywszy wysiada, ogląda okopy, które właśnie podówczas sypano, w łasną swą 
ręką przyczynia się do kopania; gdy się tym sposobem spokojnie zatrudnia na 
Pradze, aż tu raptownie roznosi się niespodzianie po całej Warszawie odgłos, 
iż król uciekł. Wrzawa, tumult i krzyk okropny ludu rozlegał się po całym  
mieście; rozruch posunął się do najwyższego stopnia. Jeden z pozostałej świty 
w Zamku przebrawszy się po cywilnemu dopadł konia i w  największym  galopie, 
dowiedziawszy się, że król jest na Pradze, pośpieszył do niego, uwiadamiając 
go, co się dzieje w  Warszawie. Zmieszany król tą niespodzianą wiadomością 
waha się i nie wie, co ma dalej czynić; wtem  mu poradzono, aby nie tracąc 
i jednej chwili powracał do Warszawy, lecz nie w  pojeździe krytym, ale konno, 
aby go widziano. Usłuchał król tej rady i wsiadłszy na konia, którego mu ktoś 
ze św ity podał, z twarzą trwożliwą zbliżał się ku Warszawie.

Lud niecierpliwy i oburzony, z bronią w  ręku nabitą, w szybkim pędzie
spieszył ku mostowi. Na próżno ludzie rozsądniejsi i wojskowi wyższego stopnia 
przedstawiali ludowi zapalonemu niepodobieństwo ucieczki króla, dowodząc, że 
gdyby miał intencyją uciekać, nie czyniłby tego w  dzień, nie w  pojeździe sześcio- 
konnie zaprzężonym, ubrany w  mundurze ze wstęgą orderową, lecz chcąc usku
tecznić swój zamiar przedsięwziąłby go król w  nocy, ubrany incognito  i bez 
żadnej świty. Wszystkie te przedstawienia, chociaż sprawiedliwe, były nada
remne. Lud tego nic nie słuchał i pędem szybkim dążył na Pragę. Właśnie
wówczas z mostu na początku Bednarskiej ulicy wjeżdżał król konno. Gdy go
spostrzeżono, powstały przeraźliwe krzyki. Jedni wołają: „Wiwat! niech żyje!” — 
drudzy: „Niech ginie zdrajca!” I już jeden mierzył dość blisko do króla strzelbą 
i byłby pewnie wystrzelił, gdyby mu Kicki tuż przy boku króla jadący nie w y
trącił silnie strzelby, odzywając się jak najgłośniej, aby był słyszany od ludu: 
„Czyliż się godzi bez żadnego powodu i bez przekonania zabijać swego Monar
chę?” Te słowa piorunującym głosem powiedziane, przy tym kilku oficerów  
broniących sprawy króla, wstrzym ały zapalczywość ludu.

Wśród największego tłoku, z odkrytą głową, kłaniając się kapeluszem na 
obydwie strony cisnącemu się ludowi, postępował król powolnym krokiem do 
Zamku. [...]

Gdy się już cokolwiek uspokoiło, król udał się do spoczynku; lecz ledwo co 
zasnął, gdy o samej północy kilkunastu obywateli z bronią w  ręku raptownie 
1 z hałasem wpadli na pokoje żądając, aby widzieli króla, i zapewnili się, czyli 
się znajduje w  Zamku. Szambelan pełniący służbę ledwo ich uprosił, aby byli 
moment cierpliwymi, iż pójdzie do króla uprzedzić go, że to ich przybycie nic inne
go nie znaczy jak tylko pewność obecności jego osoby, i że król natychmiast im 
się ukaże. Z wielką trudnością pozwolono na to. Wszedł zatem szambelan do 
sypialnego pokoju i zastał króla już nie śpiącego, przebudzonego przez hałas 
przybyłych. „Cóż znowu nowego?” — zapytał król; a dowiedziawszy s'ę, o co 
rzecz idzie: „Dobrze więc, bądź łaskaw, szambelanie, podaj mi szlafrok, pójdę im 
się pckazać”. Wziąwszy szlafrok na siebie wyszedł do nich. „Witam was, zacni 
obywatele — rzecze im — nigdy nie myślałem ani myślę was opuścić i proszę 
imieniem moim oświadczyć narodowi, że jakikolwiek los wypadnie dla naszej 
ojczyzny, pomyślny lub, Boże zachowaj, przeciwny, n ;gdy was nie opuszczę 
i wszelki rodzaj szczęścia, równie jak nieszczęścia, niezachwianie z wami dzielić 
będę; przyrzekam to najuroczyściej”. „Wiwat! niech żyje król” — zawołali i spo
kojnie odeszli, a król znów udał się do spoczynku31.

31 J. S a g a t y ń s k i .  Pamiętnik byłego pazia Stanisława Augusta. Poznań 
1845, s. 12—17
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Kitowicz w wydaniu Poplińskiego (P II 247—250):

Sam król, choć tak zręcznie umiał mataczyć, znajdował się kilkakrotnie 
w niebezpieczeństwie życia. W dniu jednym pogodnym przyszło mu na myśl, dla 
przypodobania się ludowi, przejechać się na Pragę, gdzie okopy z wielkim  za
pałem sypano, i pokazać także swoją w  sypaniu gorliwość. Wyjechał w ięc po 
obiedzie dla strawności żołądka sześciokonną karetą w mundurze gwardyi ko
ronnej, mając na sobie wstęgę orderu Orła Białego, w  asystencyi swych dworzan, 
ulicą Bednarską prosto ku mostowi na Pragę, gdzie wysiadłszy i obejrzawszy 
roboty wziął rydel do ręki, udając chęć do kopania. Tymczasem w  mieście 
powstał w ielki rozruch między pospólstwem, rozgłaszającym, że król zemknął 
do Moskwy. Dano mu natychmiast znać o szerzącym się coraz bardziej tum ul
cie, a gdy zmieszany król swoim obyczajem nie wiedział co uczynić, doradzo
no, aby natychmiast powrócił do Warszawy i swoją obecnością lud uspokoił. 
Wsiadłszy w ięc król na konia, aby go wszyscy widzieli, blady jak chusta po
wracał do Warszawy. Gdy zjeżdżał z mostu, spotkał w ielki tium zbrojnego 
ludu dążącego szukać króla. Skoro go niespodzianie spostrzegli, zaczęli jedni 
krzyczeć: „Niech żyje król!”, inni: „Niech ginie zdrajca!” i już ktoś z tej 
krzykliwej hałastry wymierzył rusznicą do króla i byłby niechybnie wypalił, 
gdyby mu był koniuszy Kicki obok jadący, który jeden króla w  najgorszym  
razie nie odstępował, nie wytrącił strzelby z ręku, odzywając się groźnie, że 
jest zbrodnią porywać się na swego Monarchę! Słowa te rezolutnie wyrzeczo
ne, jako też pomoc kilku oficerów, którzy się do orszaku królewskiego przy
łączyli, ocaliły wielce zalterowanego Monarchę, który zapomniawszy wtenczas 
o swej tak łatwej i przekonywającej wymowie jechał jak truśka, kłaniając 
się nisko kapeluszem na prawo i na lewo złorzeczącemu ludowi.

Umiarkowańsi starali się ludowi wyperswadować, że król nie miał zamiaru 
wyjechać z Warszawy, że gdyby to chciał uczynić, nie byłby wyjeżdżał wśród 
dnia i w  takiej kalwakacie. Nareszcie lud rozszedł się spokojnie i uwolnił 
króla od trwogi.

Jednakże gdy się udał na spoczynek, wpadła znowu na zamek zbrojna 
banda, chcąc koniecznie króla widzieć, czyli nie uszedł. Król nie tusząc sobie 
nic dobrego wzbraniał się przyjąć tak niewczesną wizytę; ale go przecie uspo
kojono, że to jedynie troskliwość poddanych o życie swego Monarchy. Kazał 
więc podać sebie szlafrok szambelanowi w  przedpokoju czuwającemu i w y
szedłszy na ich spotkanie rzekł: „Witam was, zacni obywatele (jest to teraz 
zwyczajny i ulubiony tytuł), nigdy nie m yślałem  opuszczać was, moje ukocha
ne dzieci; oświadczcie to ukochanemu narodowi, że jest moim mocnym po
stanowieniem każdą dolę, szczęśliwą, czy, Boże uchowaj, niepomyślną, z nim 
podzielić. To wam uroczyście przysięgam”. Tu król, jak był skory do przysiąg, 
podniósł z powagą rękę do góry. „Niech żyje król!” — wykrzyknęło pospólstwo 
i cichuteńko rozeszło się do domów, a król z ulżonym sercem położył się spać.

Jak  z tego widać, Popliński skontaminował oba teksty, skracając roz
wlekłą relację Sagatyńskiego, upraszczając zawiłą składnię Kitowicza 
i dodając gdzieniegdzie od siebie zjadliwe uwagi pod adresem króla.
I tak spreparowane Pamiętniki puścił w  świat pod nazwiskiem Kito
wicza.

Trudno dziś dociec, czym się kierował przy tej robocie. Czy była ona 
tylko przejawem bezceremonialnego stosunku do publikowanych źródeł,
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czy też miała swój — zakryty dziś dla nas — sens polityczny. Faktem 
jest, że ułatwiła mu to zadanie widoczna szczególnie właśnie w drugiej 
części fragmentaryczność Historii polskiej, nieraz wręcz prowokująca 
do zabiegów redakcyjnych. Na przykład do sprawy Ponińskiego autor 
powraca trzy razy, wydawca złączył te  partie tekstu w jedną ciągłą 
relację. Dziś, gdy staram y się przywrócić Pamiętnikom  Kitowicza ich 
postać możliwie najbardziej autentyczną, wypada zrezygnować nawet 
z tej na pozór słusznej propozycji, zachowując naturalną kolejność bie
żących zapisów kronikarskich. Skłańia do tego analiza porównawcza rę
kopisów, której wyniki przedstawiam w dalszym ciągu artykułu.

*

Mimo wszystkich zastrzeżeń, jakie budzi w nas dziś „sztuka edy
torska” poznańskich wydawców Kitowicza, nie możemy przyznać racji 
Wiszniewskiemu, kiedy porównując swój rękopis z wydaniem Raczyń
skiego pisał do jego współpracowników: „widać, żeście przerabiali” 32. 
Nie miał on bowiem na myśli tych przeróbek, których istotnie dokonali 
w stosunku do autografu, lecz różnice, za które odpowiedzialność ponosi 
sam Kitowicz. Odpowiedzialność zresztą w sensie dodatnim, bo nawet 
pobieżny rzu t Oka pozwala stwierdzić, że pierwsza część jego Pamięt
ników  jest czymś o wiele pełniejszym i doskonalszym literacko od 
owych 135 stron poprzedzających w rękopisie Wiszniewskiego właściwą 
część drugą.

Różnica objętości (135 stron wobec 305) tłumaczy się stosunkowo 
najprościej: rękopis PAU nie zawiera opowieści o czasach saskich, bez
królewiu i elekcji Stanisława Poniatowskiego. Zaczyna od zawiązania 
konfederacji w  Barze i od tego dopiero momentu towarzyszy autogra
fowi kórnickiemu, przedstawiając czasem identycznie, czasem z dużymi 
odchyleniami i w odmiennym układzie poszczególnych konfederatów, 
ich zwycięstwa i porażki, wreszcie ostateczną klęskę całego ruchu. Po 
opisie dziejów konfederacji umieścił Kitowicz w pierwszej części Pa
miętników  jeszcze kilka rozdziałków (O potyczce pod Kompielem, O oso
bach składających rząd państwa, O osobach przy boku królewskim, 
O tajnych konsyliarzach królewskich). I te mają swój odpowiednik w rę
kopisie PAU, zamknięty — na s. 135 — tym  samym zdaniem, na którym 
kończy się również autograf kórnicki- Dalej następuje już rozdział 
O Branickim, otw ierający drugą część Pamiętników, wydaną przez Po- 
plińskiego w roku 1845.

Zatrzymując uwagę na tej partii dziejów, która otrzymała w ręko
pisach Kitowicza podwójną dokumentację, możemy śledzić kolejne fazy

32 W liście z 25 III 1842. Zob. P o i l  a k, op. cit., s. 612.
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pracy pamiętnikarza. Porównanie obu wersji ujawnia bowiem oczywistą 
różnicę w czasie ich powstania. Rękopis PAU jest odpisem redakcji 
wcześniejszej, którą dzięki danym zawartym w samym tekście możemy 
datować z całą dokładnością na rok 1788. Mówi tam np. Kitowicz 
o Kuźmie, bezpośredhim sprawcy porwania króla w r. 1771, skazanym 
na banicje: „roku przeszłego 1787 widziany od przejedżających dwóch 
Polaków kamedułów” (PAU 96). Uwagi o konsyliarzach królewskich 
utrzym ane są w czasie teraźniejszym: Ryx „służąc dotąd za kamerdy
nera jawnie, w samej rzeczy do wszystkich interesów jest najpoufal- 
szym królewskim konfederatem” (PAU 130), prym as Michał Poniatow
ski „podaje królowi, komu ma jaki urząd podpisać lub łaskę jaką wy
świadczyć, kto ma być deputatem na trybunał lub posłem na sejm 
z strony dworskiej” (PAU 134). Komentując potyczkę pod Kompielem 
dochodzi autor do wniosku, że gdyby Polacy przy swej odwadze mieli 
dobrego wodza, „wybiliby się z mocy sąsiadów swoich i zapewne od
zyskaliby utracone prowincyje” (PAU 129). W redakcji, którą znamy 
z rękopisu kórnickiego, odpowiednie zdania mają postać odmienną. Tu 
już nie ma mowy o odzyskaniu utraconych prowincji, ale o uniknięciu 
ostatecznego rozerwania Polski przez sąsiadów. Król i jego dwór należy 
już do przeszłości, a wzmianka o dymisji i wyjeździe za granicę m ar
szałka nadwornego Rzewuskiego (PAU 130) powiększyła się o infor
mację „um arł w Paryżu, roku 1801, czyli 2giego” (BK 299).

Ta data wskazuje, że rękopis kórhicki zawiera późną, pochodzącą 
z ostatnich lat życia Kitowicza redakcję Pamiętników. W stosunku do 
redakcji z 1788 r. przynosi ona szereg interesujących zmian. Niektóre 
z nich można by określić jako przejaw dążenia do bardziej literackiego 
ukształtowania materiału. Gdy np. w rękopisie PAU, w  sprawozdaniu 
z pobytu Generalności konfederackiej w  Preszowie, czytamy krótką 
wiadomość, że „cesarz ich nawiedził, mówił sam z marszałkami, ale 
tylko w rzeczach potocznych, nie o interesie pryncypalnym ” (PAU 2) — 
w rękopisie kórnickim rozrasta się ona w całą scenkę sytuacyjną:

Cesarz Józef widząc tak zyskownych gości w  swoim kraju, żeby ich tym  
mocniej do miejsca przywiązał, umyślnie zjechał do Preszowa, udając tylko 
przejeżdżającego. Stanął przed domem, w  którym Generalność swoje miewała 
sesyje; wszedł do nich, rozmawiał szczególnie z pryncypalniejszymi o różnych 
potocznych rzeczach, ale o pryncypalnym interesie, dla którego oni siedzieli 
w  Preszowie, bynajmniej nie wspomniał i, żeby który z nich nie wyrwał się 
z prośbą o pomoc, nieprzerwanie ich nowymi pytaniami zagadywał. A po mo
mentalnej chwili czczej łaski swojej nagle i, jak mówią łaciennicy, ex abrupto  
wszystkich pożegnał, wsiadł do karety i odjechał, kazawszy szachrom swoim  
pozostać trochę za sobą, ażeby wytłomaczyli na dobrą stronę Generalności 
milczenie jego o daniu pomocy konfederacyi polskiej; że jeszcze ta rzecz po
trzebuje sekretu. [BK 136]
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Jeszcze wyraźniej uzewnętrzniła się tendencja literacka w opisie 
buntu Malczewskiego. W redakcji z 1788 r. Kitowicz zwięźle streszcza 
przy pomocy mowy zależnej argumenty, jakimi Malczewski przeciągnął 
na swoją stronę Morawskiego. Tu wkłada w usta zbuntowanego mar
szałka całą przemowę:

Tak tedy, mój Morasiu — przekładał Malczewski Morawskiemu — tylko 
mnie kochaj i bądź ze mną; będziemy sobie chodzić swobodnie po kraju aż 
do szczęśliwej pory wkrótce nadejść mającej zagranicznej (nie wiedzieć skąd) 
pomocy. Znasz moje rządy, jak nie są pędzące do zguby, jak dobrym ka
walerom nie krępuję ich przemysłu i szczęścia żadnymi ordynansami, jak 
hojnie nadgradzam rycerskie prace; nie tak jak Zaremba, chłodno i głodno 
trzymający wojsko swoje, którego stan twój biedny nie poruszył do wsparcia 
cię by najmniejszego z swojej szkatuły. [BK 234]

Literacką konstrukcję rozpoznajemy też w relacji o wzięciu do 
niewoli Morawskiego:

Z wielką radością Moskale, krzycząc przez ulicę, że prowadzą Morawkę 
(tak go bowiem nazywali), stawili go przed pułkownikiem Rennern. Ten go 
zapytał: „Ty to jesteś Morawka zbójnik?” Morawski nadrabiając fantazyją, 
w  takim razie niewczesną, odpowiedział: „Ja jestem. Waćpan jesteś pułkownik 
i ja pułkownik” — za którymi słowami wyciął mu Renn dwa policzki z obel
żywymi słowami. [BK 215]

Tego dialogu nie było w  rękopisie Wiszniewskiego, tylko sama infor
macja o złapaniu „Morawki”

Opracowując ponownie swoją opowieść o konfederacji barskiej wzbo
gacił ją Kitowicz licznymi epizodami, dygresjami. Do nich należy cały 
opis konfederacji wieluńskiej pod Karsnickim (BK 172/173), łęczyckiej 
pod Cieleckim (BK 173— 175), historia Judzkiego przytoczona „dla po
kazania mocy duszy w  człowieku” (BK 194), szczegółowe, godne autora 
Opisu obyczajów  wyliczenie płac, jakie pobierali konfederaci (BK 203), 
dzieje sreber ukrytych przez Zarembę, zrabowanych przez Drewicza 
(BK 223), czy wreszcie opis fortyfikacji uniemożliwiających Moskalom 
zdobycie Bobrka, Tyńca i Lanckorony. Na uwagę zasługuje dygresja 
o charakterze polemicznym (na marginesie opisu potyczki kościańskiej, 
na którą nie zdążyli Łęczycanie):

Tom przydał, abym strącił próżną chlubę niektórych obywatelów tego wo
jewództwa, którą zdarzyło mi się słyszeć kilka razy, z pokrzywdzeniem sła- 
wy Zaremby. [BK 231]

Wymienione tu  przykładowo uzupełnienia i wstawki ilustrują do
m in u ją c  kierunek zmian — rozwinięcie i nasycenie realiami obyczajo
wymi pierwotnego opisu walk konfederackich. Są jednak wypadki, 
gdzie tekst z 1788 r. bogatszy jest w konkrety niż redakcja ostateczna. 
Najciekawszy z nich łączy się z elementami autobiograficznymi w dziele
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Kitowicza. Wersja wcześniejsza Pamiętników  potwierdza i ukon- 
kretnia domniemanie Konopczyńskiego, że ich autor „ocierał się z bli
ska o Morawskiego, widział nowy pogrom Wielkopolan na wiosnę 
1770 r .” 33 Dowiadujemy się tu  bowiem z pierwszego źródła, że Mo
rawski ustępując przed pułkownikiem moskiewskim Rönnem „przysłał 
zaraz nazajutrz po wyjściu swoim z Poznania ordynans rotmistrzowi 
Kitowiczowi nad poznańską dywizyją komendę mającemu, aby w nocy 
o godzinie drugiej wyciągnął z m iasta” (PAU 35). Nieco dalej znajdu
jemy i dokładną datę: „Był to  dzień uroczysty św. Józefa, to jest 
19 m arca”. Po latach, redagując tekst na nowo, usunął Kitowicz swoje 
nazwisko i zrelacjonował te fakty w formie bezosobowej: „przysłał [...] 
ordynans [...] komendzie zostawionej w  Poznaniu” (BK 212); „Stanęli 
popasem w Tarnowskiej wsi” (BK 212, zam. „Rotmistrz Kitowicz sta
nął w Tamowej, dobrach biskupa Tarnowskiego”, PA U )34. Ta znamien
na poprawka w połączeniu z innymi przedstawionymi wyżej zmianami 
świadczy o ewolucji poglądów Kitowicza na cel i charakter dzieła i zmu
sza do zastanowienia się nad wzorami literackimi, które mogły zaważyć 
na jego koncepcji. Ale o tym przy innej okazji.

Na razie obserwujmy dalej pamiętnikarza przy pracy. Wspomniałam 
wyżej, że obie redakcje Historii polskiej różnią się m. in. także ukła
dem materiału. Zmiany, jakie tu  dostrzegamy, dowodzą troski autora 
o przemyślaną kompozycję. Weźmy np. opowieść o oblężeniu Często
chowy przez Drewicza. Z pierwszej redakcji dowiadujemy się wpraw
dzie, że pułkownik moskiewski próbował przekupić lub zastraszyć pauli
nów, że przysłaną do nich z listem dziewczynę Pułaski kazał powiesić, 
a sam był głuchy na wszystkie propozycje dobrowolnego poddania 
twierdzy. Dopiero jednak w rękopisie kórnickim zdarzenia te, przedsta
wione we właściwej kolejności, układają się w pewną logiczną całość. 
Zawiedziony w  próbach pertraktacji z Pułaskim  Drewicz zaczyna szukać 
innych dróg do fortecy (w rękopisie PAU najpierw  kusił paulinów, po
tem Pułaskiego), a powieszenie dziewczyny-szpiega jest tu  realizacją 
groźby, jaką Pułaski zakończył swoją odpowiedź na namowy Drewicza:

iż jeżeli jeszcze raz bądź z takim, bądź z innym  jakim kolwiek pisaniem do
niego przyszłe, ten, kto go przyniesie, natychm iast zostanie na bramie po
wieszony. [BK 244/245]

33 W. K o n o p c z y ń s k i ,  Przegląd źródeł do konfederacji barskiej.  „Kwarta!- 
nik Historyczny”, 1934, z. 3, s. 541.

34 Dopiski ołówkiem na s. 212 autografu kórnickiego, sygnalizowane przez 
P o l l a k a  (op. cit., s. 612), pochodzą zatem z rkpsu PAU. Naniesione zostały ręką 
P o p l i ń s k i e g o ,  podobnie jak i obszerny fragm ent o Michale Poniatowskim, 
również zaczerpnięty z pierwszej redakcji, na końcu rękopisu
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Niektóre spośród zmian kompozycyjnych odsłania nam rękopis PAU 
in statu nascendi. Oto np. na s. 7, po opisie represji stosowanych przez 
obie strony walczące wobec opornych mieszkańców, przymuszanych 
nieraz do posług, a nawet szpiegostwa, czytamy w nawiasie: „Dziadów 
i innych ludzi wieszanie przez konfederatów hoc loco opisać”. Uwaga 
robocza skierowana do samego siebie, musiała powstać przy kontrolnej 
lekturze Pamiętników, kiedy autor powziął decyzję przerobienia tej 
części. Kopia — pisana jednym ciągiem — nie daje niestety możności 
sprawdzenia tego domysłu za pomocą analizy atram entu czy duktu 
pisma 35. Potwierdza go za to autograf kórnicki, gdzie istotnie w odpo
wiednim miejscu (BK 158) odnajdujemy zręcznie wplecioną w  tekst 
relację o okrucieństwach konfederatów wobec „dziadów, włóczęgów po 
żebrance albo innych ludzi pieszych, świadectwem skąd, dokąd i po co 
idą nie opatrzonych”. Największym ich prześladowcą był Ignacy Chle
bowski, rotm istrz u Malczewskiego, bohater osobnego rozdziału, w rę
kopisie PAU (124) na samym końcu części barskiej. Cały ten rozdział, 
świetnie ilustrujący owe okrucieństwa, umieścił Kitowicz w nowej re
dakcji zgodnie z własną propozycją „hoc loco”.

Wstępny zarys dziejów konfederacji w  rękopisie PAU zawiera jeszcze 
jedną, szczególnie interesującą uwagę redakcyjną. W przeciwieństwie 
do poprzedniej nie wydaje się ona późniejszym dopiskiem, lecz konty
nuacją zdania należącego do tekstu (jakby Kitowicz już w momencie 
pisania traktował go jako roboczy brulion):

Gdy Puławski uganiał się z Moskwą po Rusi i Litwie i w Krakowskiem  
nad Bilskiem, tymczasem zjawiła się konfederacyja krakowska, której opisanie 
wyżej uczynione trzeba tu przenieść. [PAU 4]

Zastanawia nie tylko forma notatki. Użyte w niej określenie „wyżej” 
okazuje się odsyłaczem pustym, jeśli uwzględnimy tylko rękopis PAU. 
Można by je uważać ze błąd kopisty (zam. „niżej”), zwłaszcza że na 
końcu rękopisu, wśród Dodatków, są materiały, które w ostatecznej 
redakcji stanowią podstawę rozdziału O konfederacji krakowskiej. 
Istnieje wszakże wyjaśnienie bardziej prawdopodobne. Wystarczy przy
jąć, że treść rękopisu PAU jest kontynuacją tekstu, którym kopista 
nie rozporządzał lub też pominął go jako w danej chwili niepotrzebny. 
W tej opuszczonej części znajdować by się powinno m. in. „opisanie 
konfederacyi krakowskiej wyżej uczynione”. Idąc za tym przypuszcze
niem rozpatrzmy pozostałe przekazy Pamiętników  Kitowicza.

Po wykluczeniu autografu kórnickiego (jako w ersji zdecydowanie 
późniejszej) i jego pochodnych — pozostaje to, co ogłosił w 1839 r.

35 Kopista ponadto zniekształcił zdanie pisząc „dziaków” zam. „dziadów” i „mie
szanie” zam. „wieszanie”.
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Karol Sienkiewicz jako Pamiętniki ks. Jędrzeja K itow icza36, a oo tra f
niej nazywano potem raptularzem. Obejmuje on krótkie, najczęściej 
na gorąco wpisywane notatki o różnych zdarzeniach. M ateriały opubli
kowane przez Sienkiewicza dotyczą la t 1750—1787. Pod rokiem 1768 
odnajdujemy tu — wśród innych zapisków — poszukiwane informacje 
o konfederacji krakowskiej. W rozumowaniu brakuje już tylko ogniwa, 
które by pozwoliło uznać tekst rękopisu PAU za kontynuację materiału 
zawartego w Skarbcu. Ogniwa tego dostarcza rękopis 240 Biblioteki 
Polskiej w Paryżu. W tomie 2, prócz kopii Opisu obyczajów, mieści on 
tzw. Fragmenty i defekty  (s. 731—990), nie darmo — jak się okazuje — 
budzące „największą ciekawość” Tadeusza M ikulskiego37. Znaleźć tu 
można bowiem dalszy ciąg materiałów Kitowicza, których druk — mimo 
zapowiedzianej kontynuacji — Sienkiewicz zmuszony był przerwać. To, 
co zdążył wydrukować w tomie 1 Skarbca, ciągnie się w rękopisie pa
ryskim od s. 827 do 907, gdzie po Słowach: „był i w samym K rako
wie” — ktoś dopisał na marginesie: „Dotąd wydrukowano w Skarbcu  
Sieńkiewicza”. Dalej następują nieznane rozdziały pod nagłówkami:
0  wojnie Turków z Moskwą, O cesarzu, O Komorowskiej porwanej
1 utopionej. Zawartość ich, po raz pierwszy włączona do dzieła Kitowi
cza, znajdzie się w przygotowywanym przez Państwowy Instytut Wy
dawniczy wydaniu Pamiętników.

Na historii G ertrudy Komorowskiej kończy się nieznana dotąd 
w żadnej postaci partia tekstu. Dalej (s. 972) nowy jest tylko ty tu ł 
i kilka pierwszych zdań:

O konfederacyi bitnej 
Dlatego dałem tytuł konfederacyi bitnej, ażebym ją rozróżnił od kan- 

federacyj niebitnych, które były tylko na papierze, jak to: konfederacyja to
ruńska, radomska i kilka sejmów warszawskich pod konfederacyją zrobionych.

Po tym wstępie idzie tekst, który bez trudu rozpoznajemy jako iden
tyczny z początkiem rękopisu PAU. Urywa się on wT miejscu odpowiada
jącym s. 55 tego rękopisu38, ale to już nie jest istotne.

Rozumiemy teraz, dlaczego Sienkiewicz napisał o tych notatkach:
Nie masz w  nich ciągu wydarzeń; nie zawsze nawet porządek lat zachowa

ny. Powiedziawszy autor w  swoim czasie o konfederacji barskiej, znowu póź
niej do niej wraca i daleko szerzej m ó w i3e.

36 K. S i e n k i e w i c z ,  Skarbiec historii polskiej. T. 1. Paryż 1839, s. 19—96.
37 M i k u l s k i ,  op. cit.. s. 116 Z treścią ich (w mikrofilmie) mogłam się za

poznać dzięki niezwykłej uczynności dra Czesława C h o w a ń c a ,  kustosza B i
blioteki.

38 Spora partia materiału, od zdania, na którym Sienkiewicz przerwał druk, 
do miejsca odpowiadającego s. 54 rkpsu PAU, powtarza się w  rękopisie paryskim  
dwukrotnie (BP II 731—826 i 907—988). Można przypuszczać, że pierwszy przekaz 
jest nie wykorzystaną resztą kopii sporządzonej dla drukarni.

39 S i e n k i e w i c z ,  op. cit., s. 17.
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Pozorny chaos ma przecież swój w ewnętrzny ład. Rządzi nim  chro
nologia, tylko że nie zdarzeń, ale zapisów. Kitowicz na ogół notuje na 
bieżąco. Jedynym  bodaj odstępstwem jest właśnie ów nawrót do dzie
jów konfederackich, z których bardzo niewiele zdołał utrwalić od razu 
na papierze, a o których najwięcej chyba miał do powiedzenia. Nic 
więc dziwnego, że około r. 1788, korzystając ze stabilizacji życiowej, 
spisał je na nowo „daleko szerzej”. Zdążył tę część zamknąć, dorzucając 
na zakończenie kilka uogólniających refleksji nad sytuacją Polski anno 
1788, nim rozpoczynający niebawem swe obrady Sejm Czteroletni „na- 
galił” pod jego pióro znowu sprawy bieżące. Wypełniają one, poczynając 
od rozdziału O Branickim, hetmanie w ielkim  koronnym , niemal całą 
resztę rękopisu PAU.

Jest to druga część Pamiętników, nie tylko według tradycji wydaw
niczej, ale i w  intencji autora. W tym  samym r. 1788 napisał on bo
wiem do nich przedmowę, w  której czytamy:

Pierwszą książkę tych dziejów kończę z rokiem 1788, drugą zacznę z po
czątkiem 1789. Jak daleko zajdę w  lata — wiedzieć nie mogę, dlatego też 
peryjodu ostatniego pisaniu memu nie zakładam. Będę pisał, póki będę mógł, 
a w  którym miejscu i czasie ustanę, ten będzie końcem pracy mojej

Zawartość rękopisu PAU od s. 135 do 626 jest konsekwentną realizacją 
tego programu i odpowiadałaby owej „drugiej książce” Kitowicza- Do
piero na dalszych stronach pojawiają się Dodatki, które — teraz już 
wiemy — przepisane są z pierwszej części raptularza. To by wskazy
wało, że kopista dysponujący pełnym zestawem notât Kitowicza w po
staci obu „książek” (także w sensie materialnym) — dokonał wyboru. 
Z pierwszej zainteresowały go dzieje konfederacji barskiej, przy czym 
w Dodatkach umieścił obszerne wyciągi z wpisanych pod r. 1768 doraź
nych notât Kitowicza na ten temat. Jedyny z Dodatków  nie dotyczący 
konfederacji to Mowa Puhaczewa rebelizanta, apokryficzny paszkwil na 
Ponińskiego, wciągnięty do pierwszej księgi Kitowicza pomiędzy rokiem 
1786 a 1787. Sprawa Ponińskiego wypłynęła na sejmie w maju 1789 
i pod tym rokiem opisał ją pam iętnikarz dokładnie, trzema nawrotami. 
Tekst mowy był więc nieprzypadkowo wydobyty i dołączony jako uzu
pełnienie relacji z procesu.

Omawiany rękopis już przed r. 1840 musiał być w posiadaniu Wisz
niewskiego, a przynajmniej był mu znany, skoro wymienia go w swojej 
Historii literatury 41. Kopię sporządzono prawdopodobnie na jego zamó-

40 Przedmowę ogłosił po raz pierwszy drukiem, z nieznanego dziś autografu, 
K. W. W ó j c i c k i  w: „Biblioteka Warszawska”, 1853, t. 1, s. 50—52. Stąd prze
drukowano ją (z błędami) na czele tekstu Pamiętników  w  obu wydaniach lwow
skich z r. 1882 (Zawadzkiego i Kaczurby).

41 M. W i s z n i e w s k i .  Historia literatury polskiej. T. 1. Kraków 1840, s. 93
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wienie (w liście do Poplińskiego wyznaje, że mu to „nie przyszło bez 
kosztu”). Kopia, którą rozporządzał Sienkiewicz, dostała mu się „od 
zacnego i uczonego profesora, który miał w swoim ręku autograf Kito
wicza” 42. Urywa się ona przed końcem opisu konfederacji. Obie są 
więc niekompletne, ale szczęśliwie się uzupełniają i zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, że mają wspólne źródło — autograf Kitowicza, „który był, 
albo może i jest dotąd własnością pijarów na Żoliborzu” — jak pisał 
Wiszniewski 13 m aja 1842. „Zacnego i uczonego profesora”, który prze
kazał Sienkiewiczowi „kopią tego m anuskryptu w większej połowie”, 
należałoby zatem szukać w Warszawie przed rokiem 1839.

Ale to już sprawa mniejszej wagi. Zewnętrzna historia Pamiętników  
Kitowicza interesuje nas przede wszystkim ze względu na ich historię 
wewnętrzną. A ta zdaje się w toku niniejszych wywodów rysować согаг 
jaśniej. „Od roku 1743 zacząłem notować moją chronologiją” — mówi 
Kitowicz w Pamiętnikach. A w Przedmowie opisuje dokładniej, jak ta 
praca wyglądała:

Ledwo mię stać było na to, żem przypadek wydarzony krótko a węzło- 
w ato zanotował na kawEłkach papieru, chowając w  jednym złożeniu, a do
piero w  roku 1788, zaś 60 wieku mego, zacząłem je w  jedną książkę zbierać, 
nie uważając ani na porządek rzeczy, ani na gładkość stylu, obawiając się, 
aby mię bawiącego około tych powierzchownych okras śmierć nie zaskoczyła 
i wszystkiego dzieła razem z życiem nie wydarła.

W ten sposób powstała pierwsza księga, w której, po wciągnięciu do 
niej luźnych notatek z lat poprzednich, Kitowicz spisał — już w formie 
ciągłej opowieści — dzieje konfederacji barskiej. Dalsze wydarzenia bie
żące, począwszy od Sejmu Czteroletniego, wpisywał od razu do księgi 
drugiej. Mając teraz więcej czasu i doświadczenia literackiego nie po
przestawał jak dawniej na telegraficznych skrótach, lecz nadawał swym 
relacjom postać obszerniejszą, nie stroniąc od dygresji i komentarzy. 
Czasem, w  miarę upływu la t coraz częściej, kopiował w swej księdze 
jakiś dokument nadesłany mu w odpisie lub doniesienie z gazety. Ostat
nie wpisy, jeśli przyjmiemy, że rękopis PAU odzwierciedla całą za
wartość tej księgi, to cykl dokumentów dotyczących trzeciego rozbioru 
Polski, opis śmierci i pogrzebu króla oraz jego charakterystyka.

Wydaje się prawdopodobne i naturalne, że istotnie z upadkiem 
państwa zakończył pam iętnikarz swe dzieje. Początek ich natomiast 
budzi wątpliwości, gdyż znamy zapiski dopiero od roku 1750. Czy za
tem kartk i z siedmiu la t wcześniejszych (od r. 1743) gdzieś się zawie
ruszyły już w momencie, kiedy zakładał pierwszą księgę? Czy zapiski 
były tak błahe, że je pominął? Czy też księga, z której w XIX w. czy

42 S i e n k i e w i c z ,  op. cit.. s 17
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niono odpis, dostarczony później Sienkiewiczowi, była uszkodzona, bez 
początku? Istniejąca na szczęście w autografie nowa, pełniejsza redak
cja pierwszej części Pamiętników  pomoże wybrać spośród tych trzech 
możliwych wyjaśnień.

Część ta, jak pamiętamy, była w 1788 r. najsłabiej opracowana. Wy
darzenia sprzed konfederacji zachowały tam postać doraźnych za
pisków. Przenosząc je do książki Kitowicz nie zmienił nawet czasu te
raźniejszego na przeszły. Rozrzucony opis konfederacji też nie zado
walał jego ambicji. Gdy więc zaniechał dalszego prowadzenia kroniki 
bieżącej, zabrał się przede wszystkim do przerobienia, a właściwie na
pisania od początku historii tych czasów. Zaczął od zapamiętanych 
z dzieciństwa wrażeń, dających fragmentaryczny obraz życia w pierw
szych latach panowania Augusta III. Uroczystości koronacyjne, stacjo
nowanie wojsk moskiewskich, głód — to wszystko mógł po latach opi
sać z pamięci. O pojawieniu się komety w 1743 r. mógł też, na dobrą 
sprawę, opowiedzieć bez pomocy notatek, choć forma, w jakiej wpro
wadza to zjawisko do swych pamiętników, wskazywałaby raczej, że 
przypomniał mu je zapis, może pierwszy w  księdze. Dalsze, dokładnie 
datowane fakty (pomór bydła, 1744; pojedynek Tarły, 16 marca 1744; 
sejm, który „zgasł na świecy”, 1746; szarańcza, 1748), a potem tytuły 
dwóch kolejnych rozdziałów: O różnych zdarzeniach w roku 1749 
i O różnych zdarzeniach w roku 1750 — sugerują obecność raptularza 
na biurku piszącego. Należy więc przyjąć, że księga z notatkami pamięt- 
nikarza zaczynała się rzeczywiście od r. 1743, a niekompletność kopii 
Sienkiewicza przypisać późniejszemu uszkodzeniu.

Od miejsca, w  którym zaczyna się ta kopia, możemy już bez prze
szkód śledzić, jak z pierwotnych zwięzłych zapisków rozwija się pod 
piórem Kitowicza barwny obraz epoki- Jak autor pierwszego systema
tycznego opisu obyczajów staropolskich nasyca swą opowieść realiami 
obyczajowymi. Jak zręcznie wplata „łańcuszkowe” dygresje, każde 
wzmiankowane nazwisko ubierając w biografię. Jak wzbogaca przed
stawienie dawno minionych wypadków szczegółami zasłyszanymi póź
niej od ich uczestników. Jak wreszcie ze swadą urodzonego gawędziarza 
przeprasza czytelnika za brak porządku. Ten wdzięczny temat wymaga 
jednak osobnego ujęcia. Celem niniejszego artykułu było uporządko
wanie podstawy tekstowej Pamiętników, czyli Historii polskiej i od
tworzenie — w stopniu, jaki umożliwiają dochowane przekazy pro
cesu ich powstawania.


