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Krzysztofa  Brachy Teolog,  diabeł  i zabobony. Świadectwo  traktatu  Mikołaja  Magni  z Jawora  De superstitionibus  (1405  r.) 
(Warszawa 1999); Urszuli Borkowskiej Królewskie  modlitewniki.  Studium  z kultury  religijnej  epoki Jagiellonów  (XV  i początek 
XVI  wieku)  (Lublin 1999). 

Trzeba uznać, że podjęta przez Autora próba zgromadzenia w bibliografii  piśmiennictwa dotyczącego  krytyki tekstu, 
jego genezy, transmisji i odbioru społecznego (s.15) okazała się niewypałem. W ciągu  ostatnich 150 lat ukazało się przynaj-
mniej kilka tysięcy syntez, monografii  i artykułów mieszczących  się w tak pojemnej definicji.  P. Dymmel przedstawił zale-
dwie ich niewielką  część, nie tłumacząc,  jakimi kryteriami się kierował dokonując  selekcji. Zwróćmy ponadto uwagę, że w 
Bibliografii  edytorstwa  zabrakło ex definitione  miejsca dla kilku typów wydawnictw niezbędnych w pracy wydawcy źródeł 
historycznych, takich jak prace o charakterze prosopograficznym,  słowniki historyczno-geograficzne,  zestawienia filigra-
nów czy wreszcie prace poświęcone kancelariom i skryptoriom. Jest też oczywiste, że Bibliografia  edytorstwa  nie może 
pełnić roli bibliografii  wydawnictw źródłowych, ale trzeba pamiętać, że niejednokrotnie wstępy w tychże wydawnictwach 
zawierają  studia z zakresu krytyki tekstu, a także ważne wskazówki metodyczne, z których korzystają  następne pokolenia. 
edytorów. 

Bibliografia  edytorstwa  robi wrażenie przygotowywanej w pośpiechu, także od strony redakcyjnej, sporo tu usterek 
i lapsusów utrudniających  korzystanie. Np. we wstępie Autor informuje,  że zarejestrowane piśmiennictwo zostało podzielo-
ne na cztery podstawowe działy (s. 16), podczas gdy działów tych jest pięć. Z kolei po paragrafie  o numerze 3.2.1.7 
(s. 145-146), zaczyna się od razu paragraf  3.2.4., gdzieś zginęły paragrafy  3.2.2 i 3.2.3. Numeracja ciągła  pozycji bibliogra-
ficznych  jednak się zgadza, mamy zatem chyba do czynienia tylko z nieuwagą  korektora. 

Agnieszka  Bartoszewicz 
Uniwersytet  Warszawski 

Instytut  Historyczny 

Zbysław W o j t k o w i a k , Nauki  pomocnicze historii  najnowszej.  Źródłoznawstwo.  Źródła 
narracyjne,  cz. 1, Pamiętnik,  tekst  literacki,  Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, ss. 191. 

Recenzowana publikacja jest wynikiem wielu lat zajęć Autora z zakresu nauk pomocniczych historii nowożytnej i naj-
nowszej. Powstawała ona stopniowo, co zdaniem Zbysława Wojtkowiaka tłumaczy obecne dygresje odnoszące  się do bieżą-
cych wydarzeń, jak i komentarze w przypisach dotyczące  wcześniej przywoływanych tekstów (s. 8). Ze względów finanso-
wych i technicznych książkę  podzielono na dwie części. Pierwsza, stanowiąca  przedmiot niniejszej recenzji, obejmuje obok 
podstawowych zagadnień źródłoznawstwa dziejów nowożytnych i najnowszych, sprawy pamiętnikarstwa oraz fikcji.  Druga, 
mająca  się ukazać w przyszłości zaprezentuje epistolografię  i prasoznawstwo, a ponadto znajdą  się w niej indeksy — osobo-
wy i rzeczowy. 

Podstawowy cel pracy, to stworzenie tekstu wykładu dla studentów historii. Ma on ułatwić im prowadzenie badań nad 
okresem ostatnich 150 lat. Jest to książka  przeznaczona dla osób zawansowanych w sprawach warsztatowych i metodycz-
nych. Autor tłumaczy to faktem,  że tego rodzaju zagadnienia podejmuje się w trakcie końcowego etapu studiów historycz-
nych. Ponieważ podręcznik obejmuje problematykę dotąd  nieusystematyzowaną,  dlatego Z. Wojtkowiak uchyla się od 
szczegółowej, typowo podręcznikowej narracji, na rzecz sygnalizowania określonych zagadnień (s. 11). Swoje wywody 
Autor koncentruje na faktach  źródłowych, historiograficznych  (nie wchodząc  w fakty  historyczne). Pewien wyjątek  od tej 
zasady może zostać wprowadzony tylko przy rozstrzyganiu wiarygodności wykorzystywanych źródeł. Z. Wojtkowiak zamie-
rza wprowadzić czytelnika w specyfikę  źródeł właściwych dziejom najnowszym poprzez ukazanie miejsca historii nowożyt-
nej i najnowszej w periodyzacji dziejów. Służy temu także prezentacja przedmiotu i pojęć warsztatowych nauk pomocni-
czych historii nowożytnej i najnowszej. Dopiero później Autor przedstawia specyficzne  dla czasów najnowszych źródła. 
Tutaj zamierza skupić się przede wszystkim na trudnościach w ich wykorzystaniu. Te trudności wynikają  z niedostrzegania 
szeregu warstw informacyjnych  ukrytych w źródle narracyjnym (s. 12). Świadomie też Zbysław Wojtkowiak pomija doku-
mentację mechaniczną  oraz reklamę. Zabieg ten tłumaczy tym, że tego rodzaju źródła są  zbyt mało wykorzystywane przez 
historyków. Ponadto uważa, że obecnie dostępne formy  wydawnicze, poprzez werbalną  postać rozważań, zaciemniałyby 
zagadnienie. Operowanie zaś konkretnymi przykładami (np. reklam) jest ponadto sprzeczne z obowiązującym  prawem. 
Autor z poczuciem humoru tłumaczy się, że nie chce zostać posądzony  o kryptoreklamę np. „odżywek dla psów" (s. 14). 
Woli raczej skupić się na przekazach pisanych i werbalnych, do których przywykli historycy. Spośród nich celowo wysunął 
na początek  pamiętnikarstwo. W pamiętnikach można znaleźć pełnię człowieczeństwa — tworzenie i odbiór rzeczywistości 
przez naszych przodków. Ponadto tu właśnie widoczna jest refleksja  nad tworzoną  i odbieraną  rzeczywistością.  Bez wątpie-
nia recenzowana książka  nie jest typowym podręcznikiem, który wprowadzałby w podstawy nauk pomocniczych historii 
nowożytnej i najnowszej. Stanowi ona raczej uporządkowany  zbiór refleksji  i porad dla studenta historii (ale i historyka), 
które można wykorzystać przy analizie źródeł XIX i XX stulecia. Takie podejście pozwala czytelnikowi ostrożniej i efek-
tywniej wykorzystać te źródła. Może nawet stanowić w krytyce źródłowej podstawę do odejścia od skostniałej rutyny na 
rzecz nowatorstwa. W tym kontekście praca Z. Wojtkowiaka ożywia warsztat naukowy. Natomiast moje wątpliwości  budzi 
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usunięcie z rozważań dokumentacji mechanicznej i reklamy. Autora nie tłumaczy małe wykorzystanie fotografii,  filmu 
i nagrań dźwiękowych przez historyków. Przeciwnie — wypracowanie precyzyjnych metod ich krytycznego przyswojenia 
w nauce historycznej, stanowi zadanie pozwalające  wprowadzić je szerzej do podstawy źródłowej. Tradycyjna drukowana 
forma  wydawnicza nie stanowi także przeszkody dla opisu możliwości i sposobów wykorzystania dokumentacji mechanicz-
nej w warsztacie naukowym historyka. Podobnie rzecz ma się z reklamą  — sądzę,  że znalazłyby się sposoby zgodne 
z obowiązującym  prawem pozwalające  operować przykładami przy omawianiu tej kategorii jako źródła historycznego. Nie 
ma co obawiać się kryptoreklamy, ponieważ czytelnik sięgający  po pracę z zakresu nauk pomocniczych historii nowożytnej 
i najnowszej interesuje się czymś innym niż walorami wspomnianych wyżej „odżywek dla psów". Warto więc pomyśleć 
o ewentualnej części trzeciej recenzowanej pracy, która objęłaby także tego rodzaju źródła, zwłaszcza że sam Autor rezerwuje 
sobie głos w tej sprawie (s. 14). 

Struktura książki  w pełni służy realizacji celów, jakie postawił sobie Zbysław Wojtkowiak. Na początku  Autor przed-
stawia historię najnowszą  pod względem periodyzacji, specyfiki  i trudności jej uprawiania. Dalej zajmuje się kwestią  samych 
nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej — ich przedmiotem i zagadnieniami warsztatowymi. Rozdział poświę-
cony pamiętnikarstwu prezentuje m.in. zagadnienia typologii gatunku, autentyczności tekstu oraz narracji, a także podej-
muje próbę ustalenia zasad krytyki pamiętników. Ostatni rozdział dotyczy beletrystyki jako źródła historycznego, a więc 
fantazji,  która nie musi być tylko wytworem samej wyobraźni, rozróżnienia fikcji  od autopsji, anegdoty, biografii  i reporta-
żu literackiego oraz innych podobnych zagadnień. Szczególnie ważne jest tutaj, czy można zastosować krytykę źródłową  do 
literackiej fikcji.  Każdy rozdział zakończono wyborem literatury. 

Rozdział Miejsce  historii nowożytnej i najnowszej w schemacie periodyzacji  dziejów  zaczyna się próbą  nakreślenia ram 
chronologicznych. Autor przypomina różne cezury — m.in. koniec pierwszej albo drugiej wojny światowej. Zaznacza, że 
obecnie granicę chronologiczną  przesuwa się nawet do wydarzeń sprzed około 10 lat. Jej zmienność tłumaczy tym, że 
istnieją  różne oceny wydarzeń przez współczesnych. Z. Wojtkowiak proponuje zatem potraktować życie człowieka jako 
wyznacznik historii współczesnej. Granice chronologiczne wyznaczałaby aktywność pokoleniowa. Specyfika  badania histo-
rii najnowszej polega zdaniem Autora na trzech kwestiach. Pierwsza to olbrzymia masa źródeł historycznych, przekraczają-
cych możliwości spenetrowania ich nawet przez historyków pracujących  zespołowo. Druga sprawa (pozornie sprzeczna 
z pierwszą)  to częsta niedostępność jakichś (uważanych za szczególnie cenne) źródeł. Chodzi o materiały archiwalne, które 
przez pewien okres czasu od ich powstania są  dla historyków niedostępne. Bywa nawet, że ze względu na specyfikę 
współczesnych środków komunikowania się, pewne źródła mogą  nawet nie powstać — np. rozmowa telefoniczna  może wy-
pierać tradycyjną  korespondencję (s. 26). Wreszcie trzecia kwestia, to skłonność badacza do podporządkowywania  wnio-
sków czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym. Chodzi naturalnie o naciski czy to ze strony instytucji, czy nawet własne 
przekonania polityczne. Z. Wojtkowiak podnosi tutaj jednak jeszcze jeden czynnik — „niemożność oceny wobec «braku 
zakończenia» rozpatrywanych wydarzeń" (s. 27). Chodzi o to, że historyk dziejów najnowszych nie ma wobec nich dosta-
tecznie długiego dystansu, aby ocenić ich znaczenie. Autor nie pozostawia czytelnika bez lekarstwa. Proponuje po uświado-
mieniu sobie wyżej wspomnianych trudności, maksymalne doskonalenie warsztatu badawczego i szczególnie skrupulatną 
pracę nad źródłami (s. 31). 

Następny rozdział Miejsce  nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej w warsztacie badawczym  historyka  na-
świetla dwie sprawy. Pierwsza, to określenie jakie nauki można uznać za pomocnicze dla historii najnowszej. Druga 
kwestia dotyczy źródeł, a ściślej ich krytyki zewnętrznej i wewnętrznej. Z. Wojtkowiak zaznacza, że brak jest szerszych 
rozważań nad tym, czym są  nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej. Chodzi o określenie przedmiotu ich zainte-
resowań. Nie wejdą  w jego zakres zainteresowania klasyczne nauki pomocnicze historii i kultury średniowiecza. — np. 
kodykologia, czy paleografia.  Jednak w przypadku tej ostatniej Autor podkreśla, że ma ona swój odpowiednik w odniesie-
niu do dziejów najnowszych — neografię  (s. 34). Podobnie rzecz ma się z dyplomatyką  i archiwistyką  — można badać 
kancelarię i jej wytwory z czasów średniowiecza oraz najnowszych. Autor podejmuje się translacji typowych, tradycyjnych 
nauk pomocniczych na grunt historii nowożytnej i najnowszej. Wskazuje przy tym na metrologię — miary i wagi z XIX oraz 
XX wieku. Podobnie chronologia — tutaj operuje przykładem współistnienia jeszcze w XX stuleciu kalendarzy juliańskie-
go i gregoriańskiego, czego konsekwencją  było obchodzenie rocznic rewolucji październikowej w listopadzie (s. 34). Rów-
nież heraldyka mieści się w zakresie nauk pomocniczych historii najnowszej — Z. Wojtkowiak wskazuje na XX-wieczne 
zmiany herbów miast, powoływanie nowych herbów regionów — województw, czy nowych państw, np. w Afryce  (s. 35). 
Ważne miejsce Jego zdaniem zajmuje bibliologia, która tłumaczy nie tylko powstawanie, ale i funkcje  książki  we współczes-
nym społeczeństwie. Na tym polu jej wykorzystanie może przynieść zaskakujące  wnioski. Autor nie jest tutaj gołosłowny — 
podaje przykłady bibliotek byłej PZPR — analiza czytelnictwa wskazuje, że preferowano  tam Wiliama Shekspeare'a, Jacka 
Londona czy Złego  Leopolda Tyrmanda, rzadziej zaś sięgano do literatury społeczno-politycznej (s. 36). Podobnie badanie 
bibliotek uniwersyteckich, zwłaszcza stanu księgozbioru (notatki w książkach,  podkreślenia, przekreślenia fotografii)  przy-
niesie ciekawe wnioski na temat kultury czytelniczej, poglądów  i poziomu umysłowego przyszłych elit społeczeństwa. 
Wreszcie genealogia według Z. Wojtkowiaka ma poważne zadania w związku  z wielkimi migracjami społecznymi ostatnich 
50 lat, awansem społecznym i powstaniem tego co określa się mianem nowej inteligencji (s. 37). Szereg analogicznych 
zadań na polu historii najnowszej można postawić innym, tradycyjnym naukom pomocniczym mediewistyki. Zmiana cha-
rakteru podstawy źródłowej dotyczy nie tylko jej obfitości,  ale i natury samych źródeł. Stąd  refleksja  Autora nad sprawą 
krytyki źródłowej. Z. Wojtkowiak rozszerza tradycyjnie pojmowaną  krytykę zewnętrzną  — o autentyczności źródła nie 
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stanowią  już tylko autor, czas powstania i miejsce. Należy wprowadzić kwestię autentyczności treści. Chodzi o ustalenie, 
czy tekst nie jest rozmyślną  kreacją,  a nawet mistyfikacją  rzeczywistości i celowym zabiegiem dezinformacyjnym  (s. 43). 
Jeszcze bardziej według Z. Wojtkowiaka jest skomplikowana krytyka wewnętrzna. Autor polemizuje w tym miejscu z przy-
jętymi przez historyków stereotypami postępowania badawczego. Ukazuje słabość weryfikacji  wiarygodności źródła po-
przez inne przekazy. Ostrzega, że zgodność kilku przekazów nie przesądza  jeszcze o prawdziwości ich relacji. Ich rozbież-
ność z odosobnionym źródłem nie musi przesądzać  o braku jego prawdomówności na zasadzie większej ilości głosów. 
Podobnie ma się kwestia ze sprawdzaniem wiarygodności źródła w innych partiach jego tekstu, niż te które nas interesują. 
Prawdomówność jednych ustępów źródła historycznego nie oznacza, że inne są  wiarygodne. Zdarza się także odwrotnie — 
źródło w znacznej części kłamliwe może w pewnych partiach mówić prawdę. Z. Wojtkowiak proponuje wykorzystać psycho-
logiczny aksjomat, według którego prawdomówność informacji  zależy od braku motywów do kłamstwa (s. 45). Jeśli twórca 
relacji nie ma interesu w jej modelowaniu, powinna być ona zgodna z prawdą.  Jednak historyk musi ustalić nie tylko 
autorstwo, ale i środowisko powstania źródła oraz miejsce (krąg  kulturowy formujący  historyczne źródła), a ponadto 
należy wskazać „przedziały chronologiczne, z jakich źródło wynikało". Ogół tych czynników pozwala sformułować  wnioski 
co motywów powstania źródła, a konsekwencji ocenić jego wiarygodność (s. 45-46). 

Następny rozdział Memuarystyka,  czyli pamiętnik  jako źródło  historyczne  Autor rozpoczyna uwagą,  że pamiętnik przede 
wszystkim notuje osobistą  wizję rzeczywistości, a zatem te źródła odbijają  pełnię człowieczeństwa — człowieka jako twór-
cę i obserwatora wydarzeń. Przytacza nawet znaczenie słowa „pamiętnik" w XVII-wiecznej polszczyźnie określające  „człe-
ka który wiele pamięta" (s. 48). To, zdaniem Z. Wojtkowiaka powszechnie obecne w badaniach nad historią  nowożytną 
i najnowszą  źródło, może stanowić trojakiego rodzaju kompozycję wspomnień. Pamiętnik może być pisany na bieżąco 
(dziennik, kronika domowa), tworzony retrospektywnie (forma  autobiografii),  lub z wykorzystaniem doraźnych pomocy 
(np. notatek) przy pisaniu ex post (s. 53). Autor podkreśla, że w przypadku krytyki pamiętników najważniejsze wydaje się 
skupienie na motywach, które skłoniły ich twórców do spisania relacji. Wskazuje przy tym na dwa rodzaje takich motywów 
— osobista i indywidualna (wręcz prywatna) chęć pisania oraz stymulowana przez czynniki zewnętrzne (na czyjeś zamówie-
nie). Z. Wojtkowiak podkreśla, że pierwszy rodzaj motywacji może mieć podwójny charakter — autor pamiętnika pisze, 
aby ponownie przeżyć wydarzenia (intymna forma  wspomnień), albo zamierza je upowszechnić. Formułuje przy tym 
uwagę, że rozróżnienie poszczególnych gatunków jest trudne, bo nie są  one dostatecznie precyzyjnie zdefiniowane.  Autor 
przytacza pogląd  o większej wadze dla historyka sporządzanych  na bieżąco  relacji — są  one bardziej spontaniczną  formą 
sprawozdania z wydarzeń i nastrojów. Górują  nad relacjami pisanymi na zamówienie po latach od wydarzeń, które są 
obciążone  późniejszym bagażem doświadczeń i poglądów.  Z. Wojtkowiak podkreśla jednak, że taka wizja jest zbyt upro-
szczona dla rzeczowej oceny wartości pamiętników (s. 54). Bez wątpienia  historycy najchętniej sięgają  do pierwszej z wy-
mienionych form.  Jednak wiele informacji,  np. o działalności konspiracyjnej, można uzyskać tylko dzięki tej drugiej formie 
pamiętnikarskiej (s. 55). Także i ona, zdaniem Autora będzie istotnym źródłem informacji  o przebiegu spotkań wielkich 
polityków, tajnych narad, rozmów „w cztery oczy", podczas których podejmowano bardzo ważne decyzje. Omawiając 
krytykę zewnętrzną  pamiętnika Z. Wojtkowiak podkreśla konieczność weryfikacji  autentyczności przekazów rękopiśmien-
nych. Wynika to nie tylko z tego, że pamiętnik jest najczęściej wykorzystywanym źródłem. Trzeba się także ustrzec zjawiska 
apokryficznej  twórczości wspomnieniowej, czyli mówiąc  wprost falsyfikatów  rzekomych pamiętników, przypisywanych głoś-
nym osobistościom. W tym ostatnim przypadku historyka nie może, zdaniem Autora, satysfakcjonować  wyrok sądowy 
orzekający  ewentualne fałszerstwo  lub jego brak. Dotyczy to także poglądów  wyrażanych na te tematy w prasie. Zarówno 
sądy,  jak i dziennikarze nie rozwikłają  źródłoznawczych dylematów (s. 76). Problem autorstwa pamiętnika, to nie tylko 
kwestia przypisania go komuś na zasadzie apokryfu.  Z. Wojtkowiak wskazuje na sytuację, kiedy wielcy politycy po przejściu 
w stan spoczynku, pisząc  pamiętniki korzystają  z instytucji „pióra ducha" — publicysty, który redaguje (spisuje) tekst 
wspomnień. Taki tekst podlega naturalnie autoryzacji, ale Autor zastanawia się, gdzie przebiega granica miedzy twórczo-
ścią  pamiętnikarza, a wspomagającego  go pióra (s. 78). Prace redakcyjne bądź  translatorskie mogą  zmienić tekst pamiętni-
ka, co nakazuje refleksję  nad faktyczną  autentycznością  jego autorstwa. Przy tłumaczeniach Z. Wojtkowiak zaleca porów-
nywać objętość tekstu w języku oryginalnym, z objętością  w języku polskim. Znaczące  różnice mogą  być więc już jakimś 
ostrzeżeniem dla korzystających  z przekładów (s. 82). Sama krytyka zewnętrzna wspomnieniowej narracji musi wskazać na 
tę część tekstu, która jest wynikiem autopsji. Retrospektywne formy  pamiętnikarskie często wspomagają  pamięć dokumen-
tami lub opublikowanymi relacjami innych osób, ewentualnie literaturą  naukową.  Trzeba więc ustalić w jakim stopniu taka 
dokumentacja wspiera wywody pamiętnikarza, a w jakim zaś nimi steruje (s. 83-84). Z. Wojtowiak podnosi także problem 
wspierania pamięci przez własne, ale wcześniejsze, bieżące  notatki o wydarzeniach, co często jest ukrywane w ostatecznej 
wersji pamiętnika. W sumie chodzi o odpowiedź w jaki sposób późniejsze doświadczenie modeluje wcześniejsze poglądy. 
Krótko mówiąc  korzystający  z pamiętnika musi wiedzieć czy ma do czynienia w danym momencie z autopsją,  czy z erudycją 
pamiętnikarza (s. 85-86). Autor podnosi także sprawę literackiego kamuflażu,  kiedy spotyka się teksty mieniące  się pa-
miętnikami — forma  memuraystyczna jest tutaj jedynie zabiegiem artystycznym. Z reguły jednak historyk może szybko 
ustalić, że ma do czynienia z takim właśnie zjawiskiem (np. informuje  o tym sam twórca). Większe trudności zdaniem 
Z. Wojtkowiaka czekają  przy tzw. powieściach „z kluczem", które często są  zbeletryzowanymi tekstami biograficznymi 
(s. 87). Przyglądając  się kwestii autentyczności i wiarygodności narracji wspomnieniowej Autor wysuwa pogląd,  że pamięt-
niki w znacznym stopniu nie są  ani autentyczne, ani wiarygodne, zaś historycy nie dostrzegają  tej sprawy. Wystarczy przyjrzeć się 
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rozmowom, zwłaszcza tym codziennym i to ludzi przeciętnych. Dialogi całkowicie pozbawione wulgaryzmów, toczone 
pięknym językiem literackim są  sztuczne. Językowy puryzm może być wynikiem zabiegów pamiętnikarza poprawiającego 
mowę potoczną  (s. 93). Próbując  ustalić pewien schemat krytyczny Zbysław Wojtkowiak wskazuje na etapy formujące 
przekaz pamiętnikarski. Pierwszy — autopsyjny — charakteryzuje się główną  rolą  pamięci uczestnika wydarzeń, który 
buduje dla siebie obraz opisywanej rzeczywistości. W etapie następnym — kompozycyjnym — pamiętnikarz wykorzystuje 
swoją  erudycję — pamięć jego jest wzbogacona lekturą.  W ostatnim etapie — wydawniczym — twórca pamiętnika ma 
najmniej do powiedzenia (adiustacja, ewentualne tłumaczenie). Wykazano tutaj w sposób jasny, jakie deformacje  czekają 
obraz wywołany z pamięci podczas publikacji wspomnień. Słuszny jest zatem postulat krytyki uwzględniającej  wszystkie 
wyżej wymienione etapy. Na etapie autopsyjnym ważne jest ustalenie autorstwa, aby poznać kompetencje pamiętnikarza 
(ponadto czas i miejsce spisywania). Przy etapie kompozycyjnym należy wyłapać czynniki postronne wpływające  na piszą-
cego. Uwzględniając  etap wydawniczy, trzeba uchwycić wyniki zabiegów adiustacyno — redakcyjnych, translatorskich 
i ewentualnej cenzury prewencyjnej (s. 105-106). Zastanawiając  się nad kontrolą  wiarygodności pamiętnika Z. Wojtkowiak 
dochodzi do pesymistycznego wniosku. Twierdzi mianowicie, że na tym polu historyk jest bezsilny, przy czym nie wynika to 
ani ze świadomych kłamstw pamiętnikarza, ani z jego własnej autoreklamy. Pisząc  pamiętnik autor wspiera swoją  pamięć 
relacjami innych osób, jak również (chcąc  być bardziej wiarygodny) sięga do literatury. W ten sposób „zaciemnia się" obraz 
wydarzeń (s. 119). Obraz pamiętnikarski może być traktowany jako obiektywna prawda dla pamiętnikarza, a historycy 
mogą  jedynie wskazać uwarunkowania, które mogły ten obraz „przetworzyć" (s. 122). 

Rozdział ostatni Beletrystyka,  czyli fikcja  literacka  jako źródło  historyczne  należy zaliczyć do najciekawszych, choćby 
z tego powodu, że historycy na ogół nie sięgają  do takich źródeł. Już na samym początku  Z. Wojtkowiak zauważa, że tego 
rodzaju problematyka jest prawie niedostrzegalna w rozważaniach metodycznych badaczy historii najnowszej. Tymczasem 
nie powinno być przeciwwskazań, aby wykorzystywać literaturę beletrystyczną  jako źródło historyczne, które jest przecież 
wynikiem każdej działalności człowieka (s. 128). Autor podkreśla, że nawet pozornie oderwany od rzeczywistości obraz, 
może stanowić jej częściowe odbicie, a jego twórca może w nim ukrywać współczesne sobie realia (s. 129). Proponuje sku-
pić się na czterech kategoriach twórczości literackiej — powieściach historycznych, powieściach beletrystycznych „z klu-
czem", biograficznych  powieściach i reportażach. Zastrzega przy tym, że jego uwagi będą  miały charakter sondażowy. Ich 
wynikiem ma być ukazanie pewnych możliwości poznawczych tych źródeł — sugestie i propozycje poszukiwań (także 
metodycznych) dla historyków i znawców literatury (s. 130). Rozważania dotyczące  fikcji  i autopsji w literaturze zostały 
poprzedzone ważną  uwagą.  Spotykane deklaracje autorskie, które sugerują  autopsję nie powinny być brane przez history-
ków za dobrą  monetę. Można mieć tutaj do czynienia ze świadomym kamuflażem  i literacką  konwencją  — literatom wolno 
łączyć  realia z fikcją.  Wysoki poziom artystyczny takich zabiegów, utrudnia historykom ich wyłowienie (s. 140). Z. Wojtko-
wiak podkreśla, że fabularyzowna  opowieść historyczna składa się z dwóch warstw — wydarzeń historycznych i wplecioną 
w nie fikcję.  Historycy interesujący  się tą  pierwszą  warstwą  starają  się prostować ewentualne błędy literatów. Jednak te 
zagadnienia nie są  przedmiotem rozważań Autora, który zaleca umiar w takich działaniach. Ważna jest specyfika  pisarstwa 
twórcy i poziom czytelników, dla których przeznaczono dzieło literackie (s. 149-150). Rozpatrując  kwestię powieści „z klu-
czem" Z. Wojtkowiak zaznacza, że często noszą  one charakter pamiętnika. Zastosowanie „klucza" zapewnia większą 
swobodę — nie tylko można uniknąć  wszelkich form  cenzury, ale w wydarzenia autentyczne da się wprowadzić elementy 
fikcji  (s. 155). Autor podkreśla wartość dzieła literackiego jako źródła historycznego, w którym mamy informacje  niewi-
doczne w innych przekazach. Dotyczy to chociażby mechanizmów działania grup ludzkich (szczególnie w warunkach eks-
tremalnych) — dzieło literackie przekazuje nam specyfikę  „klimatu" zaistniałych sytuacji (s. 161). Historyk spotka się 
także i z innym problemem. Może się okazać, że autentyczne okoliczności zostały wprowadzone do literackiej imaginacji 
(np. drobiazgowa znajomość topografii  różnych miejsc). Jednak Z. Wojtkowiak przestrzega tutaj przed pochopnymi wnio-
skami. Trudno jest poznać rzeczywiste zamierzenia autora dzieła. Można dopatrywać się podtekstów nawet nie istnieją-
cych. Trzeba pamiętać, że zamysły twórcy nie zawsze będą  dla historyka uświadomione. Powieść biograficzna  może być 
przedmiotem zainteresowania historyka, jeśli jej fabuła  dotyczy dziejów najnowszych. Nie można wówczas wykluczyć, że 
zawiera ona informacje  o rzeczywiście zaistniałych wydarzeniach, które nie znajdują  odbicia w innych źródłach. Często 
tego rodzaju utwory powstają  w związku  z zabiegami propagandowymi (inspiracja władz, koniunkturalizm twórców). Autor 
ostrzega jednak przed zbyt szybkim stawianiem zarzutów o serwilizm tych dzieł, ponieważ jest to często tylko domniemanie 
bez udokumentowanego uzasadnienia (s. 170-171). Z. Wojtkowiak zaznacza, że nie tylko zarzuty ideowo-polityczne mogą 
odstręczać badaczy od powieści biograficznych.  Często takie utwory dotyczące  postaci współczesnych mają  charakter 
paszkwilancki i są  obliczone na wywołanie taniej sensacji. Nieraz powodują  skandale i procesy o zniesławienie, co może 
stanowić ich reklamę (s. 173). Sama biografia  literacka może być nieraz zaliczana do powieści z kluczem,  pamiętnikarstwa 
albo do literackiego reportażu. Autor wykazał płynność granic między gatunkami prozy fabularnej  (s. 174). Przechodząc 
do reportażu Zbysław Wojtkowiak postuluje wykorzystywanie go przez historyków jako źródła. Jest to przecież autorska 
relacja obserwowanych wydarzeń ubrana literacko. W czystej formie  reportaż będzie tylko współczesnym rejestrem wyda-
rzeń. Wówczas wymaga on typowych zabiegów krytycznych właściwych źródłom narracyjnym. Inna sytuacja dotyczy repor-
taży ubarwionych fabularnie,  w których rzeczywistość podlegała literackiej kreacji — Autor określa te reportaże mianem 
„kreatywnych". Historyk musi wtedy odpowiedzieć na dwa pytania — co ukształtowało „reportaż kreatywny" oraz jaki jest 
zakres jego literackich przetworzeń (s. 175-176). Niebezpieczeństwa jakie czyhają  na badaczy to sugestywność tych repor-
taży i deklarowana autopsja ich twórców (s. 177). Podsumowując  swoje rozważania nad wykorzystaniem literatury beletry-
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stycznej jako historycznego źródła, Z. Wojtkowiak zauważa, że przekazy literackie zawierają  opisy wydarzeń (autopsję) 
oraz elementy własnej twórczości autora. W tej sytuacji proponuje on stosowanie zasad krytyki źródłowej należnej pamięt-
nikom (s. 185-186). Literat tkwiąc  w swoim dziele może nawet mimo woli wprowadzać elementy własnych wspomnień 
i doświadczeń. Historyk zaś musi te informacje  wydzielić i wykorzystać (s. 189-190). Na koniec postawiono zastrzeżenie, że 
przedstawione uwagi są  czymś w rodzaju wstępu do interdyscyplinarnego rozbioru tekstów, które jeszcze nie doczekały się 
metod krytycznych, pozwalających  na ujawnienie realiów fabuły  literackiej. Jest to zadanie dla historyków i znawców 
literatury (s. 190). 

Otrzymaliśmy przegląd  uwag dotyczących  krytyki źródeł specyficznych  dla dziejów najnowszych. Należy przy tym 
podkreślić, że Zbysław Wojtkowiak obficie  ilustruje je licznymi i ciekawymi przykładami z zakresu pamiętnikarstwa oraz 
beletrystyki. Uwagi te mogą  stanowić nie tylko pomoc dla studentów — seminarzystów podczas pisania prac magisterskich. 
Moim zdaniem są  one czymś w rodzaju zagajenia dyskusji, a nawet tematami niejednej konferencji  naukowej. Można 
chociażby wskazać tytuły niektórych podrozdziałów — np. Fantazja  jako wytwór nie tylko  wyobraźni lub Czy fikcji  literackiej 
należna jest krytyka  rezerwowana dla  źródła?  To wszystko, przy barwnym języku tekstu, czyni z recenzowanej pracy nie tylko 
ważną,  ale i atrakcyjną  pozycję. 

Andrzej  Wałkówski 
Akademia  Swiętkorzyska 

Filia  w Piotrkowie  Trybunalskim 

Kajetan K r a s z e w s k i , Silva  Rerum — wspomnienia i zapiski  dzienne  z lat  1830-1881, 
opracował i wstępem poprzedził Zbigniew S u d o l s k i, współpraca Irena N a j d a ; Kajetan 
K r a s z e w s k i , Kronika  domowa,  Wydawnictwo Ancher, Warszawa 2000, ss. 662. 

Dzięki niestrudzonemu wydawcy epistolografii  XIX wieku, Zbigniewowi Sudolskiemu, zainteresowani twórczością 
Kajetana Kraszewskiego nie muszą  już odbywać wędrówek do jego dawnej rezydencji, dziś siedziby Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, by tam wertować dwa pokaźne woluminy starannie przepisanego na maszynie 
diariusza. Decyzję o jego wydaniu należy ocenić jako w pełni uzasadnioną,  a edycja znacznie poszerzy krąg  zainteresowanych 
tą  lekturą.  Ukazuje ona dzień powszedni i mentalność zamożnego ziemiaństwa podlaskiego na przykładzie najmłodszego 
z trzech braci Kraszewskich, Kajetana (1827-1896), którego — mając  na uwadze jego szerokie, choć nie zawsze pogłębione 
zainteresowania artystyczne i badawcze, w poświęconym mu szkicu nazwałam Intelektualistą  z Romanowa (B. Kosmanowa, 
Kraszewski  mniej znany. Studia  i szkice,  Bydgoszcz 1998, s. 159-178). Uczony — amator, korzystał często ze wskazówek 
doświadczonego zwłaszcza w zakresie humanistyki Józefa  Ignacego, którego imię ułatwiało mu kontakty z czasopismami 
nie tylko pod zaborem rosyjskim. Był dobrym i światłym — jak na tamtejsze warunki — gospodarzem, wprowadzał inno-
wacje w rolnictwie, znacznie podnosząc  dochodowość dóbr w Romanowie. Niejednokrotnie zauważał, że pierworodny brat 
nie potrafi  prowadzić sensownej polityki finansowej. 

Notatki osobiste obejmują  z górą  półwiecze i rozpoczynają  się w roku powstania listopadowego. Dotyczą  spraw ro-
dzinnych (szczegółowe dane genealogiczne, którym zresztą  poświęcił w młodości osobną  niezbyt wysoko ocenioną  przez 
wielkiego brata książeczkę),  osobistych i krajowych. Obok faktografii  nie brak refleksji  i ocen — zarówno w części diariu-
szowej, zwłaszcza zaś w wspomnieniach retrospektywnych. Inna sprawa, że nie zawsze można się z nimi zgodzić, co wskaże-
my na konkretnych przykładach. Należy zgodzić się z Wydawcą,  który we wstępie napisał, że pamiętnik zrodził się z potrze-
by pisania, bez którego — jak wyznał Kajetan, „żyć na świecie trudno". Dodać wypadnie, że owa pasja z upływem lat 
pogłębiła się pod wpływem obserwacji Tytana Pracy, którego podziwiał, ale też po cichu mu zazdrościł a przynajmniej 
usiłował go naśladować. Od niego też przejął  pasję dokumentalisty swoich czasów. Żałował, że zbyt mało wie o antenatach. 
Doceniał więc wartość wspomnień, pozostawianych na użytek potomnych. Zanim zaczął  prowadzić diariusz, co nastąpiło 
w 1855 r., choć jeszcze nieregularnie, sięgnął  do owej książeczki  (Genealogia  rodu  Kraszewskich)  oraz do wspomnień 
własnych z lat 1830-1854, choć — co wynika z tekstu — tę część dopisał później, zapewne w połowie rejestrowania wydarzeń 
dziennych. Liczył, że znajdzie kontynuatora w jednym z własnych synów, a potem wnuków. Zaczyna od deklaracji: 

„Już od lat kilkunastu przemyślałem nad tym, żeby się wziąć  do spisywania wypadków dziennych, wszystkiego, co się 
widzi, słyszy i doświadcza, tłomaczyłem sobie zawsze, że pisać nie ma o czym, tymczasem zaś notując  od dawna zmiany 
meteorologiczne, czasem też pomiędzy nimi i fakt  jaki zapisałem, owóż przeglądając  w lat dziesiątek  te szpargały, sam się 
przekonałem, że po upływie czasu te wspomnienia są  (...) przydatne; czytając  również dawne pamiętniki znajduję, że 
i najdrobniejsze zdarzenia po upływie lat wielu nie są  dla czytającego  obojętne. Naród składa się przecież z pojedynczych 
ludzi, historia narodu zatem nieodmiennie z historii pojedynczych ludzi składać się musi..." 

Tak więc odtwarzając  ze znacznej perspektywy czasowej pierwsze ćwierćwiecze, Kajetan dysponował podstawą  mate-
riałową  powstałą  na marginesie notatek z zakresu astronomii, którą  się od młodości interesował (w Romanowie założył 
obserwatorium, publikował artykuły o charakterze naukowym, w rękopisie pozostawił niedokończone dzieło pt. „Meteoro-
logia"). Odwołał się do informacji  o przodkach, zawartych we wspomnianej monografii,  która ukazała się w Poznaniu 


