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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. 
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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 
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dzięki protekcji starszego brata i zaczął  od wiadomości o ojcu (Jan Kraszewski, 1789-1864). Nie ulega wątpliwości,  że było 
to podstawowe źródło informacji,  zwłaszcza że po zawarciu w 1854 r. małżeństwa z Marią  Rulikowską,  przez dziesięć lat 
mieszkał wraz z rodzicami w Romanowie, gdzie w połowie tego okresu przejął  stery majątku,  którym gospodarował ku ich 
zadowoleniu. Obaj panowie byli sobie bliscy, Kajetan — w przeciwieństwie do kroczącego  od młodości własnymi ścieżkami 
Józefa  Ignacego żył po staroświecku, przestrzegał utartych form,  „jak za ojców i dziadów naszych". Przynajmniej był 
lepszym taktykiem niż pierworodny, zachowywał pozory, gdy tamten — impulsywny — często irytował środowisko i nie 
wahał się wygłaszać obrazoburczych poglądów.  Nie przypadkiem więc wędrował na zachód, najpierw z Wołynia do Warsza-
wy, następnie do Drezna, gdzie osiedlił się ostatecznie tuż przed wybuchem powstania styczniowego, uwolniony nie tylko 
od napastliwości ze strony wsteczników w Królestwie Polskim i na ziemiach włączonych  do Rosji, ale także od własnej — 
założonej na Wołyniu — rodziny. Tymczasem Kajetan, urodzony w Romanowie, tam spędził całe dorosłe życie, darzony 
szacunkiem ze strony ziemiaństwa podlaskiego. W części wspomnieniowej sporo miejsca zajmują  barwnie opisane lata jego 
młodości, zwłaszcza edukacji gimnazjalnej w Swisłoczy. Nie zapomniał też o bliższych i dalszych krewnych, zwłaszcza sław-
nym już bracie, choć ograniczył się do epizodów z jego młodości. Nie zabrakło sentymentalnych wzmianek na temat 
dawnej Polski kresowej, znanej z opowiadań, gdyż autor zastrzega się (s. 29), że własną  pamięcią  obejmuje dopiero czasy 
po upadku powstania listopadowego (kiedy upadło, liczył zaledwie cztery lata). Nie zapomina oczywiście o patriotycznym 
epizodzie z dziejów rodziny, czyli groźbie zesłania w 1831 r. na Syberię „nieco skompromitowanego" najstarszego brata. 

Część II edycji (s. 66-78) zawiera zwięzłe notatki dzienne od 6 III do 27 IX 1855 r., z których pierwsza dotyczy śmierci 
cesarza rosyjskiego Mikołaja I. Pod koniec znalazły się informacje  o trwającej  wojnie krymskiej i drożyźnie na zboże, które 
z tego względu opłacało się przysyłać do Warszawy furmankami  z Romanowa. Kolejny fragment  (część III, s. 79-90) 
zawiera notatki z 1856 r., poświęcone ważnym wydarzeniom publicznym oraz rodzinnym; do pierwszych należała śmierć 
namiestnika Królestwa Iwana Paskiewicza (tu również o polskiej proweniencji jego rodziny), dalsze to amnestia 1856 r. 
i zakończenie wojny krymskiej, koronacja Aleksandra II oraz tajny konkordat Petersburga z Watykanem. Z lokalnych 
spraw — sąsiedzi  Romanowa i wzmianka o popularności Józefa  Ignacego w kraju. Na część IV (s. 91-104) składają  się 
Notatki  o latach 1857-1859 (tu autor sięga m.in. do artykułu z „Kuriera Warszawskiego" o działaniach wojennych Rosjan 
na Kaukazie), w tym o zjeździe rodzinnym w Romanowie oraz objęciu redakcji „Gazety Codziennej" przez brata. Tu spoty-
kamy pierwszą  wypowiedź antysemicką  w związku  z kwestią  towarzyskiego równouprawnienia Żydów, popieraną  przez 
powieściopisarza ku ogromnej irytacji ojca, a także autora wspomnień, choć na tym miejscu jeszcze nie ujawnił on swoich 
poglądów  w tej sprawie. 

Wkrótce nie ukrywał już swej zdecydowanie negatywnej opinii na ich temat, w sposób szczególnie napastliwy wypowia-
dał się o znakomitym ekonomiście i bankowcu, zarazem zasłużonym dla kultury polskiej — Leopoldzie Kronenbergu. Nie 
krył też irytacji wobec inicjatorów powstania styczniowego, któremu był wyraźnie przeciwny, traktując  jego uczestników 
jako terrorystów narażających  społeczeństwo polskie na niepotrzebne prześladowania (część IV: s. 91-104, Wspomnienia 
wypadków  1860-1864).  Dalej rozpoczynają  się zapiski dzienne obejmujące  ósmą  dekadę XIX w. i podzielone na odcinki 
roczne (VII-XIII), pod koniec (1878 r.) rozbite na osobne rozdziały i bardziej szczegółowe, choć znowu nie brakuje 
fragmentów  retrospektywnych. W sumie regularny diariusz zajmuje większą  część tekstu (s. 159-500). Kończą  ją  refleksje 
noworoczne na 1881 r. Zwięzłym informacjom  towarzyszą  obszerniejsze wywody, przeważają  zaś informacje  z samego 
Romanowa i o rodzinie, a także o sprawach gospodarczych, politycznych i życiu towarzyskim. W sumie jest to kopalnia 
wiedzy o mentalności ziemiaństwa zamieszkałego między Kresami a Królestwem, podlegającego  umiarkowanym przemia-
nom, bardziej w zakresie innowacji gospodarczych niż w mentalności społecznej. Nie brakuje anegdot, sporo miejsca 
zajmuje na podobieństwo staropolskiego silva rerum. Dbałość o spojrzenie wstecz tam, gdzie istnieją  luki w wiadomościach 
dziennych, dowodzi, że autor chciał pozostawić po sobie względnie spójną  całość. Niestety — choć oczekiwał od potomków 
kontynuacji zapisek — sam ich w pewnym momencie zaniechał; stąd  nie obejmują  one ostatnich piętnastu lat jego życia. 
Pewne uzupełnienie tej luki zawiera obfita  korespondencja z Józefem  Ignacym w postaci dwóch obszernych tomów jego 
Listów do  rodziny,  opublikowanych przez Wincentego Danka (1982) i Stanisława Burkota (1993) — oczywiście są  to listy 
Tytana Pracy, ale często nawiązujące  do wypowiedzi Kajetana. 

Całość uzupełniają  aneksy (s. 501-528), pióra jego (6) oraz Józefa  Ignacego, Bogusława i Marii Kraszewskich, o cha-
rakterze wspomnieniowym na temat głównie członkow rodziny. Edycja została opatrzona w starannie sporządzone  przypi-
sy, noty biograficzne  i edytorską,  indeks osób i 27 ilustracji. Jest ona pożyteczna dla badaczy, zarazem stanowi interesującą 
lekturę dla zainteresowanych obyczajowością  epoki. 
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