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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 opracowa-
niu 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 gło-
gowskiej. 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 Ka-
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. Publiko-
wane 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 umie-
szczają  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 podsta-
wowych 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  opra-
cowane przez Danutę Kamolową  w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej. Specjalizująca  się w rękopisach XIX-

1 E. Maliszewski, Bibljografja  pamiętników  polskich  i Polski  dotyczących  (druki  i rękopisy),  Warszawa 1928; J. Skrzypek, Bibliografia  pamiętników  pol-
skich do  1964 r., Wrocław 1976. 



212 Artykuły recenzyjne i recenzje 

-XX w. autorka i współautorka kilku katalogów rękopisów rozpoczęła pracę wiele lat temu, sporządzając  kartotekę pa-
miętników w zbiorach BN, którą  następnie przeniosła do bazy danych (MAK) pozwalającej  na wielokierunkowe wyszuki-
wanie. W bazie znalazły się typowe informacje:  autor, tytuł, sygnatura, liczba kart, numer mikrofilmu.  Jednak o atrakcyj-
ności zadecydował podany przegląd  treści każdego z pamiętników z uwzględnieniem opisywanych miejsc (zamieszkania, 
podróży, szkoły), osób (krewnych, znajomych, postaci publicznych), wydarzeń historycznych, w których autor brał udział. 
Informacje  znajdujące  się w opisie zostały ujęte w szczegółowych indeksach. Owa baza stałą  się podstawą  publikacji. 

Przewodnik D. Kamolowej zawiera wszystkie pamiętniki, wspomnienia i dzienniki znajdujące  się w zbiorach rękopi-
śmiennych BN na dzień 31 XII 1996 r. Późniejsze wpływy są  na bieżąco  rejestrowane we wspomnianej bazie komputerowej 
przez Teresę Sieniatecką  z myślą  o publikacji następnego tomu. 

Całość poprzedza krótki wstęp omawiający  historię powstania książki,  jej zakres i układ. Po nim umieszczono w kolej-
ności alfabetycznej  940 pamiętników autorskich, 12 pamiętników zbiorowych, 24 pamiętniki anonimowe, a w aneksie, 
z podziałem na języki, 32 pamiętniki obce. Prawie 1/3 publikacji stanowią  indeksy: osobowy, instytucji, geograficzny, 
rzeczowy, proweniencji oraz konkordancja sygnatur rękopisów, mikrofilmów  i numerów pozycji. Całość uzupełnia zbiór 
fotografii.  Autorka starała się ujednolicić opisy. Obok nazwiska i imienia autora podawała daty życia i zawód, dalej tytuł 
pamiętnika i opis treści, a następnie informacje  o ewentualnym druku, proweniencji oraz liczbę kart. Opis zakończony jest 
sygnaturą. 

Warto tu zauważyć, iż D. Kamolowa uwzględniła w swojej książce  nie tylko rękopisy z sygnaturami stałymi występują-
ce w katalogach rękopisów BN, ale także stanowiące  połowę zasobu BN bardzo trudne do wyszukania rękopisy nie 
opracowane (akcesyjne), a nawet prawie nieobecne w świadomości młodszych polskich badaczy rękopisy sygnaturowe z nie 
opublikowanych jeszcze katalogów, np. z Biblioteki Baworowskich, Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego lub tzw. rewindy-
katów. Wśród opisanych znalazły się również rękopisy z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej (tworzącej  III serię katalogów 
z osobnym ciągiem  sygnatur), a także dziennik Macieja Drzewickiego (t 1535) kanclerza wielkiego koronnego i prymasa 
w formie  zapisek w inkunabule BN Inc. Qu.55. 

D. Kamolowa nie wartościuje pamiętników według zawartego w nich materiału, notuje wszystkie, podając  najistot-
niejsze informacje.  Słusznie uważa, że to, co nie jest ważne dla jednego badacza, dla drugiego jest istotne. I tak obok 
wspomnień Aleksandra Fredry (dyktowane córce), Poli Gojawiczyńskiej, Stanisława Grabskiego, Karola Irzykowskiego, 
Mieczysława Jastruna, Jana Kilińskiego, Joachima Lelewela, Olgi Małkowskiej, Heleny Modrzejewskiej, Zofii  Nałkow-
skiej, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jana Chryzostoma Paska, Andrzeja Zamoyskiego, Stefana  Żeromskiego są  pamiętniki 
Stefana  Bieńkowskiego, właściciela wiatraka w Szymanowie. Są  tu wspomnienia biskupów, księży, ziemian, literatów, 
działaczy partyjnych i społecznych, naukowców, artystów. Dotyczą  życia codziennego, rzeczy nieważnych oraz chwil histo-
rycznych dla Polski, ukazują  walkę o wolność Polski i trwanie w niewoli. 

Autorka pominęła indeks chronologiczny, wymieniając  we wstępie pamiętniki powstałe przed 1800 r. Z XVI w. pochodzi 6, 
z XVII — 10, z XVIII — 23. Najstarszy jest diariusz wspomnianego wyżej Macieja Drzewickiego z przełomu XV i XVI w. 

Szczególna wartość wykonanej pracy winna być wymierzona w liczbach kart przeczytanych pamiętników (np. dziennik 
Janiny Żółtowskiej 7276 kart w 44 tomach), których nie muszą  już przeglądać  badacze, mając  do pomocy omawiany 
przewodnik z przejrzystymi opisami i starannymi indeksami. 

Warto dodać, że D. Kamolowa już drugi raz samodzielnie wypełnia lukę w polskim źródłoznawstwie. W pierwszym, 
dostrzeżonym bardziej za granicą  niż w kraju, przewodniku Zbiory  rękopisów w bibliotekach  i muzeach w Polsce (Warszawa 
1988, ss. 492) zarejestrowała, na ile to było możliwe, wszystkie biblioteki i muzea nawet z najmniejszych ośrodków. 

Tomasz  Makowski 
(Warszawa) 

Die Bischöfe  der  deutschsprachigen  Länder  1785/1803  bis 1945. Ein biographisches  Lexikon, 
hrsg. E. G a t z, Berlin 1983, ss. XIX+912. 

Die Bischöfe  des  Heiligen  Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches  Lexikon,  hrsg. 
E. G a t z unter Mitwirkung v. S. M. J a n k e r , Berlin 1990, ss. XVI+668+mapa. 

Die Bischöfe  des  Heiligen  Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches  Lexikon,  hrsg. 
E. G a t z unter Mitwirkung v. C. B r o d k o r b, Berlin 1996, ss. XCVI+872+mapa. 

Gałąź  biografistyki  traktująca  o pasterzach poszczególnych Kościołów partykularnych posiada za sobą  już wielowieko-
wą  tradycję, czego dowodem są  spisywane od pierwszych stuleci chrześcijaństwa katalogi biskupów (series  episcoporum), 
znane i na gruncie polskim1. Stopniowo rozbudowywane o informacje  dotyczące  wydarzeń związanych  z pontyfikatem 

1 Zob.: H. D. Wojtyska, Biskupów katalogi,  (w:) Encyklopedia  katolicka,  t. 2, Lublin 1976, kol. 617-619. Także: M. Sot, Gesta episcoporum, gesta 
abbatum (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 37), Turnhout 1981. 


