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M IE JSC E PR ZEK A ZU  PA M IĘTN IK A R SK IEG O  
W  K U LTU RZE DA W N EJ PO LSK I

„Sama wiadomość spraw pamięci godnych i potrzebnych mamie niszczeć i ginąć musi, na 
szczególnej ludzkiej reminiscencji tylko się fundując, gdyby podpory druku albo pisma nie miała. 
Pamięć ludzka jak śnieg marcowy leniwym biegiem z wiatrem ginie, pismo jest oblivionis reme
dium"

-  pisał M.Vorbek-Lettow, lekarz króla Władysława IV; podkreślał on nastę
pnie zasługi tych wszystkich, którzy wszelkie wiadomości „piórem i papierowi, 
jako warownej i trwalszej aniżeli pamięć ludzka skarbnicy, powierzają”. Autor 
tych refleksji nie był jedynym, który zdawał sobie sprawę z potrzeby uwiecznia
nia piórem „wszystkiego”. Jan Amos Komensky zalecał:

„Zapisuj wszystko, co znajdziesz dla siebie nowego, dotychczas nieznanego, a o czym sądzisz, 
że jest piękne, że ci się kiedyś może przydać, czy to będzie słowo, czy zdanie, sentencja czy opo
wiadanie, i cokolwiek ujrzysz, że błyszczy jak klejnocik” .

W myśl takich zaleceń powstawała stopniowo ogromna literatura, której ce
lem było przekazanie współczesnym i potomnym informacji o faktach wagi pań
stwowej lub dotyczących tylko powiatu czy rodziny, informacji o ludziach i rze
czach widzianych w czasie zagranicznych wojaży, a także -  wiadomości o drob
nych wydarzeniach na terenie własnego gospodarstwa, o suszy, powodziach i in
nych zjawiskach meteorologicznych.

Pamiętniki, pisane u schyłku życia i notowane na bieżąco, dzienniki podróży, 
diariusze wypraw poselskich, a także domowe „księgi pamiętnicze” lub imionni- 
ki należą do piśmiennictwa o cechach szczególnych, zwłaszcza jeśli spojrzy się 
na nie poprzez pryzmat odbioru czytelniczego, a w dalszej konsekwencji -  inter
pretacyjnego. Zauważmy bowiem, że pamiętnikarstwo w swych kilku odmianach 
to gatunek odznaczający się wyjątkową żywotnością, uprawiany przez całe stule
cia aż do chwili obecnej, cieszący się przy tym niesłabnącym zainteresowaniem 
publiczności literackiej. W stuleciach XVI-XVIII, w krajach, gdzie pamiętniki i 
opisy zagranicznych podróży ogłaszano drukiem, stały się one lekturą bardziej
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nawet poszukiwaną aniżeli beletrystyka, gdyż miały atrakcyjne znamię autenty-
3zmu .
Sprawa ta przedstawiała się, jak wiadomo, odmiennie w dawnej Polsce, gdzie 

przekazy pamiętnikarskie z reguły niemal pozostawały w manuskryptach; dostę
pne zatem jedynie w kopiach, funkcjonować mogły w obiegu społecznym w na
der wąskim zakresie. Począwszy od XIX stulecia, gdy dzięki staraniom wydaw
ców zaczęto wydobywać owe teksty z „mroków rękopisu” i ogłaszać drukiem, 
niezwłocznie wzbudziły one zainteresowanie czytelników, przede wszystkim zaś 
badaczy dawnej literatury i kultury.

Zauważmy, że podobnie jak wówczas, gdy pisano pamiętniki i diariusze, 
określano je wieloma nazwami (Vitae compendium, Considerationes, i Memoria
le pewne, Rzeczy pamięci godne, Terminata krótko zebrane, Subsisdium memo- 
riae, Konotaty, Commentarii, Diarium rerum memorabilium, Zebrane dni kalen
dariów) -  tak i dociekania badaczy dotyczące tej twórczości wykazują znaczną 
różnorodność, zmierzają w wielu kierunkach. Znamienne jest, że badaniom tym 
najczęściej towarzyszy potrzeba ścisłego wyodrębnienia poszczególnych gatun
ków pamiętnikarskich, potrzeba wskazania wyróżników klasyfikujących, które 
pozwalają zgrupować osobno pamiętniki, dzienniki podróży, raptularze itp. W 
konsekwencji, literatura przedmiotu wprowadziła istotną klasyfikację z uwagi na 
elementy strukturalne poszczególnych wariantów pamiętnikarstwa. Tak na przy
kład Alojzy Sajkowski wyróżnia następujące struktury pamiętnikarskie: 1. relacje 
epistolograficzne, 2. diariusze, 3. pamiętniki, 4. kroniki pamiętnicze, 5. pamiętni
ki poetyckie4. Andrzej Cieński zaś proponuje podział na formy pamiętnikarskie 
pełne, rozwinięte oraz funkcjonujące równolegle formy parapamiętnikarskie. 
Podstawą rozróżnienia w każdym ze wskazanych przypadków jest zaznaczenie 
obecności osoby autora5.

Z kolei Marian Kaczmarek wiele uwagi poświęcił zapisom peregrynanckim, 
analizując je w opozycji do przekazów pamiętnikarskich, co pozwoliło na stwier
dzenie, że na ogólną liczbę około pięćdziesięciu znanych nam szesnastowiecz- 
nych pamiętników, szesnaście przypada na peregrynacje6. Również Jadwiga Ry
tel w swej monografii o pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska poszukiwała wy
różników znamiennych dla tego gatunku7.1 wreszcie pisząca te słowa analizując 
staropolskie dzienniki podróży charakteryzowała je, między innymi, z uwagi na 
pewne właściwe im tylko cechy strukturalne8.

Badania historycznoliterackie, o których mowa, dotyczyły w istocie zawsze 
pewnego gatunku wyodrębnionego spośród całego zespołu piśmiennictwa pa
miętnikarskiego, a rzecz ma się podobnie w przypadku sylw, ksiąg pamiętni- 
czych, imionników. W sposób naturalny prowadziło to do skupienia uwagi prze
de wszystkim na samym tekście przekazu, na opisie jego cech kompozycyjnych 
i stylistycznych, co nie oznaczało rezygnacji z omawiania także „treści” owych 
sarmackich zapisów.
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Dodajmy, że pamiętnikarstwo w równym niemal stopniu jak historyków lite
ratury interesuje także historyków kultury i obyczaju, dostrzegających w nim 
źródło informacji o ludziach, zdarzeniach, życiu codziennym, a także -  ważny 
dokument sarmackiej umysłowości. Toteż i w tym zakresie literatura przedmiotu 
zawiera wiele cennych ustaleń.

Natomiast intencją podjętych tutaj rozważań jest spojrzenie na owe pamiętni
karskie przekazy w sposób odmienny od wskazanych powyżej kierunków ba
dawczych. Nie analiza poszczególnych odmian pamiętnikarstwa będzie bowiem 
przedmiotem naszej uwagi. Przeciwnie -  twórczość tę potraktujemy w pewnym 
sensie łącznie, jako zbiór utworów które powstały w określonych, wspólnych im 
warunkach kulturowo-społecznych, utworów, których autorzy zarówno ci piszą
cy wielkie dzieła pamiętnikarskie, jak i czyniący drobne nawet zapisy w domo
wych księgach, wykazywali analogiczne intencje i motywacje twórcze.

Słowem, idzie o wskazanie tego, co łączy ową literaturę różnorodną pod 
względem stylu, kompozycji i przedmiotu opisu, a nie -  tego, co ją dzieli.

Takie spojrzenie wymaga jednak skreślenia na wstępie paru zdań charaktery
styki ogólnej, niezbędnej zwłaszcza wówczas, gdy omawiamy twórczość pamięt- 
niakrską na przestrzeni dwu stuleci: XVI i XVII-tego. Jakkolwiek bowiem pisa
nie pamiętników we wszelkich odmianach tego gatunku było procesem ciągłym, 
towarzyszyło stale życiu publicznemu i prywatnemu, to jednak wiek XVII przy
niósł znaczny ilościowy wzrost tego piśmiennictwa w stosunku do stulecia po
przedniego. Zaznacza się to zwłaszcza w odniesieniu do domowych ksiąg pa- 
miętniczych, do relacji z podróży odbytych w ciągu życia i spisywanych często u 
jego schyłku; narasta zatem rodzinno-prywatny nurt tej twórczości.

Wspomniano powyżej, iż jej cechą wspólną występującą niezależnie od ro
dzaju relacji była postać nadawcy i jego postawa wobec przedmiotu opowieści 
oraz wobec własnego „ja”. Trzeba zwrócić uwagę na jakże znamienny dla tych 
przekazów sposób istnienia owego „ja”. Narrator opisuje zdarzenia, oglądaną 
rzeczywistość, odnotowuje wydarzenia rodzinne, lecz niemal zawsze pozostaje 
narratorem relacjonującym, chciałoby się powiedzieć -  chłodnym, a zarazem 
skrupulatnym. Owe relacje w minimalnym zaledwie stopniu przekazują indywi
dualne odczucia i doznania pamiętnikarza. Co więcej, w pewnych przypadkach, 
jak na przykład w opisach miast zwiedzanych w trakcie podróży, autor ulega pa
nującym konwencjom i obowiązującym rygorom opisu. Słowem, chodzi o sytu
ację, kiedy w pamiętnikarstwie nie pojawiły się jeszcze tendencje wprowadzania 
do tekstu nie tylko rozwiniętego opisu zewnętrznego świata, ale i osobistych, 
indywidualnych wynurzeń, tak znamiennych dla formy dziennika intymnego.

Pisanie pamiętników, relacji z poselstw i z zagranicznych podróży czy pro
wadzenie domowych ksiąg pamiętniczych nie było bynajmniej zjawiskiem zna
miennym jedynie dla sarmackiej kultury, lecz w równej mierze funkcjonowało 
przez kilka stuleci w krajach Europy Zachodniej. Nie zatrzymując się dłużej nad
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omówieniem tego ogromnego materiału, wspomnijmy tylko kilka wybitnych na
zwisk autorów pamiętników, takich jak we Francji -  kardynał François Retz, 
Louis Saint Simon, Claude Montrésor, Michel Eyquem de Montaigne; w Anglii 
zaś -  Samuel Pepys czy Herbert z Cherbury. Powstawaniu owych obszernych, 
często kilkutomowych dzieł pamiętnikarskich towarzyszyła codzienna prawdo
podobnie praca nad prowadzeniem -  tak jak i w Polsce -  sylw domowych. O ile 
u nas była to wszakże w przeważającej mierze domena działalności szlachty, o 
tyle we Francji, Anglii i we Włoszech znaczniejszy udział przypadł w tym 
względzie mieszczaństwu. Już w XIV wieku jego przedstawiciele przejawiają 
potrzebę systematycznego notowania spraw dotyczących życia rodziny i miasta. 
Na tle publicznych wydarzeń umieszczają siebie, bliskich, domowe radości i kło
poty9.

W przekazach pamiętnikarskich pisanych w wiekach dawnych zarówno w 
rzeczypospolitej jak i poza jej granicami, można dostrzec przejaw swoistego „du
cha czasu” czyli powszechnego przekonania o historycznej wadze i znaczeniu 
wydarzeń, których było się świadkiem lub uczestnikiem, i które należało wobec 
tego opisać dla potomności. Czynność ta z upływem lat utrwaliła się jako obyczaj 
czy obowiązek.

Niezależnie jednak od owych podobieństw, od wspólnego wszystkim pamięt- 
nikarzom przekonania o potrzebie i znaczeniu ich działalności na tym polu, prze
kazy staropolskie różnią się pod wieloma względami od zachodnioeuropejskich. 
Najbardziej dostrzegalna i pozornie zewnętrzna różnica tkwi w odmiennej w obu 
przypadkach technice przekazu. W dawnej Polsce, jak już wspomniano, wszel
kiego typu zapisy pamiętnikarskie należały do twórczości rękopiśmiennej, pod
czas gdy poza naszymi granicami sprawa wyglądała odmiennie. Nie wszystkie 
wprawdzie pamiętniki niezwłocznie po napisaniu ukazywały się tam drukiem, 
lecz już w osiemnastym stuleciu często wydobywano je z manuskryptów i prze
kazywano wydawcom; natomiast relacje z podroży jako „towar” handlowy, po
szukiwany i czytany, niezwłocznie po powrocie autorów z zagranicznej wyprawy 
przekazywane były oficynom wydawniczym.

Druk i rękopis to tylko pozornie zewnętrzna różnica, dzieląca pamiętnikar- 
stwo staropolskie od zachodnioeuropejskiego. Rękopiśmienna technika przekazu 
jest zjawiskiem kulturowo znaczącym, złożonym, a uwikłanym ponadto w cały 
splot układów społecznych, znamiennych dla czasów polskiego baroku, nazywa
nego tak często „wiekiem rękopisu”.

Był to, jak wiemy, nie tylko wiek rękopisu, lecz również czas ważnych prze
mian społeczno-kulturowych. Przypomnijmy choćby deglomerację i rustykaliza- 
cję kultury sarmackiej, zjawiska, które już w wieku XVI-tym pojawiły się w ży
ciu polskim. Do ich przejawów zaliczyć można na przykład rozmieszczenie na 
obszarze Rzeczpospolitej oficyn wydawniczych, które rozproszone po poszczę-
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gólnych dzielnicach, najczęściej związane były z instytucjami administracyjny
mi, religijnymi i naukowymi.

W stuleciu XVII-tym owa regionalizacja poszła znacznie dalej i -  co waż
niejsze -  przybrała inne kształty. Rzecz polegała już nie tyle na regionalizacji 
ośrodków wydawniczych, które prosperowały coraz gorzej, a nawet zamierały, 
między innymi wskutek zniszczeń i ruiny miast w następstwie wojen szwedz
kich, lecz -  na pojawieniu się zmian o większej doniosłości społeczno-kulturo
wej. Stopniowo następowały bowiem przesunięcia zarówno w rozmieszczeniu 
ośrodków władzy i administracji, jak i w dziedzinie pewnych form życia literac
kiego i artystycznego. Kwestii tej poświęcili sporo uwagi badacze dawnej kultu
ry i sztuki; przytoczmy więc formułowane w tej dziedzinie opinie.

„Wyrocznią mody w wieku XVII-tym -  pisze Janusz Tazbir -  stają się dwory magnackie a nie 
królewski; punkt ciężkości życia politycznego przenosi się z centralnego organu władzy, jakim  był 
sejm, na organy samorządu terytorialnego (sejmiki). Poza wyprawami wojennymi na dalekie woja
że jeżdżono raczej niechętnie (ustają stopniowo w ja z d y  na obce uniwersytety). Kwitnie natomiast 
życie towarzyskie oparte na zasadzie sąsiedztwa" .

Sąsiedztwo urosło niemal do rangi instytucji społecznej, tworzyło więź głę
boko zakorzenioną w umysłowości szlacheckiej, a zarazem pojmowaną jako 
istotna wartość11. Owa więź łączyła poszczególne dzielnicowe zespoły folwar
ków, które -  jak pisał Jan Stanisław Bystroń -  tworzyły zamknięte światy, pilnu
jące swej odrębności.

Taki stan rzeczy dobitnie oddziałał i na dziedzinę sztuki, która ujawniała kon
trasty i przeciwieństwa. Zdaniem Władysława Tomkiewicza:

„Ostro występujące kontrasty świadczą o decentralizacji ośrodków dyspozycyjnych, braku 
myśli koordynującej, o rozproszeniu wysiłków. Zabrakło czynika przewodniego w dziedzinie kul
tury, jakim był dwór królewski Wazów. Praktycznie przestał spełniać tę rolę za Jana III, który je 
dynie dorywczo rezydował w Warszawie. Potworzenie się dużej ilości małych ośrodków dyspozy
cyjnych, także na polu kultury, dało w rezultacie ogólne obniżenie poziomu, z drugiej zaś przynios
ło jej zróżnicowanie”

Owo zróżnicowanie stopniowo zaznaczało się również w płaszczyźnie społe
cznej, prowadząc do izolacji warstwy szlacheckiej w stosunku do magnaterii, 
która zaczęła dominować w życiu publicznym. Toteż szlachta stopniowo skłania
ła się ku życiu we własnych włościach i krzątaniu się wokół własnych interesów. 
Pogłębiał się w ten sposób proces rustykalizacji kultury sarmackiej. Mówiąc o 
tym warto zwrócić uwagę na więź, jaka wytworzyła się między warstwą zie
miańską i chłopską.

„Miały one wspólną podstawę -  życie na wsi, w zgodzie z naturalnym rytmem przyrody. W ię
ksza część życia szlachcica -  ziemianina upływała w bliskim kontakcie z naturą, wśród codzien
nych trosk gospodarskich. Takie życie często niezbyt odbiegało od bytowania bogatych chłopów. I 
tu, i tu obowiązywał jeden kalendarz -  rolniczy i kościelny, uprawiano podobną magię rolniczo-ho-



dowlaną. Zarówno szlachtę jak i chłopów cechowała swoista forma religijności, wyrosła ze skrzy
żowania wierzeń pogańskich z chrześcijańskimi -  katolicyzm ludowy"1' .

Toteż nie powinny dziwić liczne zapisy pamiętnikarskie lub kreślone na kar
tach domowych sylw notaty dotyczące warunków atmosferycznych, codziennych 
zmian temperatury, opadów, wiatru itp., czego dobitnym przykładem jest pamięt
nik Chrapowickiego. Były to bowiem dla szlachcica sprawy pierwszorzędnej wa
gi i to nie tylko praktycznej. W sposób naturalny zaczęły wyznaczać zakres jego 
horyzontów umysłowych.

Jednocześnie owo „wiejskie bytowanie” jako stopniowo utrwalony i ceniony 
styl życia wytworzyło znakomitą, nie znaną w tym wymiarze literaturom euro
pejskim, twórczość poetycką nazwaną w historii literatury poezją ziemiańską. 
Claude Backvis pisze:

„...obfita poezja ziemiańska szlachty, w której tak wiernie odbija się jej codzienne bytowanie, 
koncepcja życia, wytworzone przez szlachtę przekonanie o własnej roli w społeczeństwie, lecz 
gdzie nie spotykamy już więcej zagadnienia z dziedziny myśli. To nie jest zarzut. Uważam ten 
dział za jeden z najbardziej pociągających w literaturze polskiej XVI i XVII wieku, ’przylegający’ 
do rzeczywistości, w którą potrafił tchnąć czar artyzmu, tym żywszy, że całkowicie naiwny. Jed
nak, ponieważ jest to poezja pozbawiona wszelkiej sztuczności, pokazuje ona w sposób oczywisty, 
że szlachta szybko się zdezintelektualizowała. Pochwała aureae mediocritatis, w łonie której unika 
się dręczących trosk chciwego bogacza, korzystnie przeciwstawiona pełnej przykrych niespodzia
nek próżnej szamotaninie będącej udziałem dworzanina (a jeden z tekstów wymienia naiwnie po
śród niedogodności życia dworskiego to, że trzeba tam ciągle zmuszać do pracy swój umysł, co jest 
bardzo męczące), panegiryk na cześć niezależności, z której korzysta się tak prywatnie jak i w ży
ciu obywatelskim -  oto co zawiera ten wywar starożytnej mądrości"

Była to więc sytuacja, która sprzyjała kształtowaniu się i utrwalaniu nowych 
-  chciałoby się powiedzieć -  „instytucji” życia intelektualnego, towarzyskiego, 
gospodarczego, a także do pewnego stopnia -  życia literackiego. Rolę takiej in
stytucji zaczął pełnić dwór szlachecki. Nie znaczy to bynajmniej, że zjawiska 
kulturowo-społeczne formowane w „szlacheckim dworku”, powinny spotkać się 
z oceną wartościującą podnoszącą ich kulturową doniosłość i wysoką rangę. Mó
wiąc o tym, zmierzam jedynie do nakreślenia pewnego stanu rzeczy zmnamien- 
nego dla kultury polskiego baroku, stanu rzeczy będącego między innymi wyni
kiem wspomnianej wyżej regionalizacji i rustykalizacji ówczesnego życia.

Wiejska posiadłość, dom zamieszkany przez liczną rodzinę, jedyny niemal 
element kulturowej integracji, realizowanej dzięki odwiedzinom sąsiadów 
i krewnych, był miejscem, gdzie można było przyjechać z pobliskiego powiatu, 
by pożyczyć drukowaną lub rękopiśmienną książkę, zamiast udawać się w tym 
celu do odległego miasta. Dom ten stał się też miejscem kontaktów towarzy
skich, tak cenionych przez szlachtę. Tutaj można było słuchać opowiadanych lub 
czytanych facecji, poznać nowiny nadchodzące z dalekiego świata. Dwór ten był 
wreszcie miejscem gromadzenia i skrzętnego przechowywania nie tylko -  skro
mnych najczęściej -  księgozbiorów lecz i wytworów własnego pióra, pozosta
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wianych, jak wiemy, w manuskryptach. Był to bowiem czas, w którym -  jak to 
określił Aleksander Briickner -  „co żyło, pisało”, a dodajmy, że pisano na różne 
tematy i posługiwano się wieloma gatunkami literackimi. Zasoby rękopiśmienne 
dochowane do naszych czasów zawierają wypowiedzi metapoetyckie autorów 
staropolskich, rozmaite wersje tego samego dzieła ukazujące jego życie rękopi
śmienne, drobne utwory poetyckie i wielkie eposy, facecje, panegiryki, mowy. I 
wreszcie cały zespół przekazów o charakterze pamiętnikarskim.

Tym ostatnim przypadło jednak miejsce szczególne i odrębne od pozostałych 
zapisów, takich jak utwory poetyckie, okolicznościowe, panegiryki. Wyróżniała 
je bowiem motywacja twórcza, którą najogólniej określić można jako „potrzebę 
pamięci”, potrzebę przekazania i uwiecznienia spraw w mniemaniu piszącego 
dużej wagi, bo dotyczących gospodarstwa, rodziny, domu lub też kolei życia i 
rzeczy widzianych w zagranicznych podróżach. Niektóre pamiętniki pisane u 
schyłku życia lub po upływie lat przeredagowywano po powrocie do domu.

„Tę moję peregrynację -  pisał na przykład Jakub Sobieski -  raptem i w krótkości nanotowa- 
łem sobie różnemi językami, to francuskim, to hiszpańskim. Potem zaś w dwudziestym dziewiątym 
roku, po zwróceniu mojem, zasiadłem tu w Żółkwi w roku 1642 i recolligowawszy się z pamięcią, 
lepiej, szerzej i dostateczniej opisałem po polsku tę podróż po obcych krajach"15.

O znaczeniu, jakie Sarmaci przypisywali owym pamiętnikarskim notatom i o 
miejscu, jakie zajmowały one w ich świadomości, świadczą liczne wypowiedzi 
samych autorów; Krzysztof Zawisza, na przykład, zobowiązywał swych sukceso
rów, aby:

„...jeśli dom im miły będzie [...] dla pamięci, nie dla próżnej chwały, co się jeszcze w zaszczyt 
domu naszego dziad będzie, pisali, a tę księgę chowali i obserwowali dla informacji wielu, nie tra
cili i nie zarzucali niedbalstwem."

Autobiografię poprzedzały czasem wstępne formuły w rodzaju: „Informacyja 
dzieciom moim o przodkach domku mego”. Zagubienie zaś dziennika podróży 
mogło wywołać szczere ubolewanie:

„Rodzony mój p. Jan Dobiński -  pisał Antoni Dobiński w księdze domowej -  z półtoraletniej 
peregrinatiej externe powrócił do Ściborzyc, zajrzał do Pragi; najznaczniejsza jegomości praca, że 
tam w Wrocławiu militaria odbył [...] Pogubił też Pan Brat connotacje bytności swojej in exteris 
czyli neglexit, a na tym vis consglit. Ja capacitate mea te notata piszę, zdadzą się dla Jegomości 
Pana Brata i dla wielu inszych"

Przypomnieć jeszcze warto instrukcje dawane synom przed wyprawą poza 
granice kraju, w którym ojciec lub opiekun nakazywał prowadzenie dokładnego 
dziennika podróży, opisywania miejsc i spotkanych tam osobistości17.

Wszystko to powinno było pozostać w pamięci rodzinnej i nabierało rangi 
najwyższej w owym hermetycznym świecie wiejskiego bytowania, w świecie za
mkniętym ścianami własnego dworu. Obowiązek czy zwyczaj prowadzenia ksiąg 
domowych przechodził z ojca na syna, który z wielką uwagą traktował zapiski
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ojca, niejednokrotnie kreśląc na marginesie własne uwagi dotyczące informacji 
wcześniejszych. Mieściło się to w zasadzie w granicach pamięci rodzinnej (księ
gi takie prowadzono czasem przez trzy pokolenia), zdarzało się jednakże, że pole 
zainteresowania rozszerzano na informacje z życia społecznego i politycznego, 
zwłaszcza jeśli piszący był uczestnikiem lub świadkiem owych wydarzeń, a 
wówczas przekaz nabierał charakteru wielkiej narracji pamiętnikarskiej.

Co tyczy się zaś tej ostatniej, znamienne jest, że nie podlegała na ścisłym ry
gorom gatunkowym i kompozycyjnym; jak wspomniano na wstępie, mogła być 
wypowiadana w formie listu, utworu wierszowanego, chronologicznej narracji 
prozą. Postawa pisarska pamiętnikarza różniła się od tej, jaka charakteryzowała 
działalność historyka, który w znacznej mierze ulegał tradycji, sięgał do wcześ
niejszych wzorów i źródeł, a ponadto często wyznaczał dziełu cele dydaktyczne 
czy moralistyczne.

Pamiętnikarstwo natomiast intencji takich było w istocie pozbawione, co na
leży raczej do rzadkości w literaturze staropolskiej, tak bardzo ulegającej tenden
cjom parenetycznym. Przekaz pamiętnikarski, niezależnie od tego, czy dotyczył 
spraw publicznych, czy prywatnych, nie zwracał się do przeszłości, do tradycji, 
lecz wybiegał naprzód, w przyszłość, ku potomnym, dla nich zapisując zdarze
nia. Tutaj czynnikiem nadającym spójność dziełu stała się osoba autora owych 
notatek, jakkolwiek swym indywidualnym przeżyciom, wrażeniom, ogólniej
szym refleksjom poświęcał on na ogół nad wyraz mało uwagi; pamiętniakrz „ist
niał” w owych tekstach jako uczestnik zdarzeń i -  co ważniejsze -  jako członek 
rodziny. Świadomość związków z rodem zachowującym swą ciągłość była zara
zem uświadamianiem sobie przynależności do grupy społecznej. Jak słusznie za
uważa Joanna Partyka, nawiązując do sformułowanej przez Halbwachsa18 socjo
logicznej teorii pamięci, szlachta -  nie czując się „instrumentem czy mechani
zmem, lecz elementem, częścią (najważniejszą) społeczeństwa, przeznaczona by
ła do zachowania ciągłości i tradycji, i to przekonanie tkwi niewątpliwie w świa
domości twórców szlacheckich kodeksów” 19.

Mówiąc o zapisach pamiętnikarskich prowadzonych w różnych konwencjach 
-  krótkiej notatki, gawędy, kalendarza, opowieści -  wspomnieć trzeba również o 
jeszcze jednym sposobie zapisu -  o imionnikach pomyślanych jako księgi 
przyjaźni i pamięci, a znanych w różnych kręgach: szlacheckim, mieszczańskim, 
rzemieślniczym, akademickim.

„Świadomość przemijania -  pisze Edmund Kotarski -  towarzyszyła ludziom zarówno renesan
su jak baroku. Lecz w obu epokach nie mniej silne było przeświadczenie o trwałości rodzaju ludz
kiego, o ciągłości pokoleń, możliwości przekazywania potomnym wiedzy o przodkach, utrwalania 
własnych dokonań -  także w kształcie słownym. [...] Księga niosąca z sobą wpisy różnych osobi
stości, profesorów, przyjaciół. Była czymś więcej niż pamiątką materialną, była trwalsza, stanowiła 
próbę ocalenia posiadacza imionnika i autorów wpisu, tego wszystkiego, co człowiek akceptował i 
cenił najwyżej, przyjaźni i mądrości zamkniętej w maksymie, przysłowiu, w prozie i poezji anty
cznych i późniejszych -  chrześcijańskich -  twórców"
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Zauważmy z kolei, że tak zakorzeniony w świadomości społecznej zwyczaj 
przekazywania piórem wszelkich wydarzeń, określonych tu jako potrzeba pamię
ci, w sposób integralny wyrażał również poczucie więzi rodzinnej, nie ograniczo
nej jedynie do najbliższych lecz zagarniającej dalekie nawet, wielostopniowe ko
ligacje. Do rodziny właśnie, dalekiej i bliskiej, adresowane były w pierwszym 
rzędzie zapisy pamiętnikarskie, a działo się to niewątpliwie dlatego, iż poczucie 
przynależności do jednego, rozgałęzionego nawet rodu, nabrało doniosłej warto
ści, stając się zjawiskiem kulturowym tak znamiennym dla czasów staropolskich. 
„Mawiano, że Polska stała jednostkami -  pisał Władysław Łoziński -  rzec by ra
czej można, że stała rodziną”.

W konsekwencji, rodzina jako wyodrębiająca się grupa zaczęła odgrywać 
pewną rolę kulturotwórczą, przede wszystkim na polu twórczości literackiej. 
Sprawom tym poświęciła ostatnio wiele uwagi Ludwika Slękowa, pisząc o okoli
cznościowej poezji rodzinnej czasów renesansu i baroku, poezji niejednokrotnie 
wysokiej rangi, poświęconej takim wydarzeniom jak zaślubiny, urodziny, po
grzeby. Zdaniem autorki pisanie takich okolicznościowych utworów uważano za 
obowiązek. Wskazują na to deklaracje w rodzaju: „Nie płoną duma zachęcić ka
zała myśli do rymów / Wasza, mój szwagrze, siostra, moja żona [...] Wam mówić 
każe”21.

Zauważmy, że poczucie więzi rodzinnej ukształtowane i zakodowane w szla
checkiej świadomości, istniało jako swego rodzaju „zakon”, zobowiązujący 
swych członków do ścisłego przestrzegania hierarchii wieku i godności, do prze
strzegania zachowań i ustalonych gestów22. Zrozumiałe więc, że w takiej sytu
acji elementem niezbędnym, wspomagającym owe trwałe więzy pokrewieństwa, 
stała się nie tylko literatura okolicznościowa, podnosząca znaczenie rodzinnych 
uroczystości, lecz i rodzinna dokumentacja, którą tworzyły właśnie wszelkiego 
rodzaju pamiętnikarskie przekazy. Można powiedzieć, że istniały one jako inte
gralna część instytucji rodziny, służyły utrzymaniu poczucia ciągłości rodu. A 
wówczas przestaje może dziwić drobiazgowość czy błahość notowanych w syl- 
wach i raptularzach informacji; w tamtym, zamkniętym kręgu wszystko, co doty
czyło domu, gospodarstwa, członków rodziny, urastać musiało do spraw god
nych uwagi.

Rustykalizacja i prowincjonalizacja życia drobnej i średniej szlachty, wynika
jące stąd znaczenie przypisywane rodzinie i gniazdu rodzinnemu, jakim był dwór 
szlachecki nadawało dziełom powstającym w domu i tam też przechowywanym 
znamię szczególnej prywatności. Dotyczy to nie tylko przekazów pamiętnikar
skich lecz w równym stopniu twórczości literackiej. Jakże wymowny jest na 
przykład fakt, że Zbigniew Morsztyn opatrzył swój zbiór ulotnych poezji tytułem 
Muza domowa. Jak pisze Claude Backvis, słowo domowy jest najbliższe angiel
skiemu wyrażneniu home made> określającemu rzeczy zrobione w domu,

„którymi można uraczyć przyjaciół i gości, tak jak w poezji ziemiańskiej, kiedy w przygoto
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waniu uczty punktem honoru jest podanie tylko produktów wytworzonych na terenie własnej po
siadłości, bez uciekania się do dań egzotycznych, które upodobali sobie bywalcy światowi i arysto
kraci, i które z tego właśnie powodu są zawsze trochę podejrzane. Pasuje to tak dobrze do życia 
epoki, jak estetyka decentralizacji do obrazu życia politycznego narodu"

Że sami pisarze byli głęboko przekonani o prywatnym charakterze własnej 
twórczości, świadczą sformułowania zawarte w tytułach, we wstępnych deklara
cjach czy też w modlitwach wpisanych na początku rękopisu. Znamy wiele przy
kładów podkreślania przez autorów owej prywatności rękopiśmiennych przeka
zów. Samuel Maskiewicz na początku swego pamiętnika umieścił motto:

Sam sobie gędę,
Sam wesół będę.

A piętnastoletni Jan Ługowski tak zatytułował swój dziennik podróży (1639— 
1643): Diariusz rzeczy u obcych narodów widzianych [...] napisany ręką autora 
Jana z Ługów Ługowskiego, szlachcica polskiego, na swój własny pożytek, a nie 
drugich, żeby kto inny nie śmiał zapuścić własnego sierpa w zboże autora24.

Jak dalece przekonanie o prywatności przekazów pamiętnikarskich tkwiło w 
świadomości społecznej, świadczą także słowa wypowiedziane znacznie później 
przez Edwarda Raczyńskiego, który publikując w roku 1833 dziennik podróży 
Jakuba Sobieskiego, nie tylko nie wyrażał zdziwienia faktem, że przekaz ten po
zostawał w rękopisie, lecz nawet podkreślił, iż „szacowny mąż pisał dla własnej 
tylko rozrywki, dla przypomnienia sobie później tego, na co własnymi oczami w 
młodości swojej patrzał, czego sam był uczestnikiem”.

Mówiąc o owym piśmiennictwie prywatnym czy intymnym, zamkniętym w 
wyizolowanym świecie wiejskiego domu, zwrócić należy jednocześnie uwagę na 
pewnego rodzaju ambiwalencje tej twórczości. Owe zastrzeżenia, że pisze się je 
dynie „na swój własny pożytek”, nie oznaczały jednak przeznaczenia tej twór
czości wyłącznie do szuflady. Rzecz w tym, że czytelnicy różnili się tutaj zasad
niczo od czytelników książek drukowanych, które kupowało się u księgarza. Ci 
ostatni bowiem byli odbiorcami nie tyle liczniejszymi, ale i anonimowymi, w 
przeciwieństwie do tych, którym udostępnione być mogły, w oryginale lub ręko
piśmiennej kopii, drobne utwory poetyckie wpisywane do sylwy, facecje (najczę
ściej głośno czytane przybyłym do dworu sąsiadom) czy też opisy odbytych po
dróży lub kolei życia. Ten typ odbioru nie pozostawał w sprzeczności z przeko
naniem, że pisało się nie dla „wszystkich” lecz dla rodziny, dla bliskich, dla są
siadów, słowem, dla odbiorców wybranych, znanych, a co więcej -  takich, którzy 
również w podobny sposób mogli spędzać czas wolny, spisując aktualne wyda
rzenia rodzinne.

Jakie miejsce zatem w tak nakreślonej sytuacji przypadło działalności pisar
skiej, której zadaniem było opisywanie własnego życia, odbytych podróży, naj
drobniejszych nawet wydarzeń domowych?

Z jednej strony, jak wspomniano na wstępie, był to swego rodzaju nakaz oby
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czajowy, reakcja na ogólnoeuropejski „duch czasu”, który skłaniał do opisywania 
wszystkiego. Z drugiej strony jednakże, w kulturze staropolskiej, zwłaszcza XVII 
wieku tak odmiennej od tej, jaka panowała na zachodzie Europy, przekaz pamięt
nikarski nabierał znaczeń dodatkowych. Stawał się on elementem integracji ro
dzinnej, ale tym samym społecznej, realizowanej w obrębie jednego stanu. Był, 
dalej, z racji wspomnianej poprzednio prywatności, swoistym znakiem wyodręb
nionej elity, czyli tych wybranych, do których był adresowany, dlatego też nie 
ubiegano się o publikację drukowaną, gdyż właśnie manuskrypt strzeżony we 
własnym domu znakomicie spełniał swą rolę. Można powiedzieć, że piśmiennic
two, o którym tu była mowa, bardziej aniżeli inne rodzaje twórczości istniało nie 
tylko jako zwierciadło sarmackiej mentalności i kultury lecz jej integralny skład
nik.
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