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Nie dysponując  normatywami regulujących  organizację i funkcjonowanie  kancelarii, znalazł dla nich źródła zastępcze. 
Przysięgi metrykantów okazały się quasi zakresami obowiązków  (s. 91). Ustawy podatkowe wymieniające  kwoty należne 
z poszczególnych stanowisk pracy ujawniają  niejako strukturę kancelarii (s. 102). Cennych informacji  o organizacji kancela-
rii królewskiej dostarczyły dzieła erudycyjne i poradniki z epoki, począwszy  od Reinholda Heidensteina po kalendarze cza-
sów stanisławowskich. 

Z powodzeniem zastosowana została również przez Wojciecha Krawczuka procedura polegająca  na zestawianiu i ana-
lizie tytulatur urzędniczych (por. s. 28-30, 92-93). Jest ona bardzo obiecująca  dla epok ubogich w normatywy kancelaryjne, 
co mogę powiedzieć na podstawie swoich własnych badań nad kancelarią  Zygmunta Starego. Podejście to zakłada, że za 
zróżnicowaniem i zmiennością  tytułów urzędniczych kryje się rzeczywiste zróżnicowanie i zmienność stanowisk i zakresu 
pełnionych obowiązków. 

Kończąc  ten przegląd  metod użytych w monografii  o metrykantach koronnych i ważniejszych uzyskanych w wyniku ich 
stosowania wyników, chcę podkreślić, że w obiegu naukowym pojawiła się książka  ważna. Nie mam wątpliwości,  że wielu 
badaczy będzie z niej czerpało inspirację dla własnych dociekań, a także zapewne polemizowało z jej twierdzeniami. Nie bę-
dzie to książka  martwa. Nowatorstwo powinno zapewnić jej znaczną  żywotność. 

Waldemar  Chorążyczewski 
Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w Toruniu 

Instytut  Historii  i Archiwistyki 

Radziwiłłowie.  Obrazy literackie.  Biografie.  Świadectwa  historyczne.  Praca zbiorowa pod red. 
Krzysztofa  S t ę p n i k a , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2003, s. 503, 70 il. 

Radziwiłłowie to temat specjalny w nowożytnych dziejach Polski i Litwy a także Białorusi — obecnie swą  „niebieską" 
siedzibę ulokowali w postaci cmentarnej kwatery w podwarszawskim Wilanowie (o ich narodowej przynależności świadczą 
dane zawarte w artykule opublikowanym przez „Politykę" nr 38 z 21 IX 2002: E. Winnicka, Radziwiłł  — nazwisko akustycz-
ne). Z brzmieniem nazwiska też różnie bywa — nad Wilią  w XX wieku konsekwentnie pisze się je w sposób swoisty: Radvila 
z oczywistym litualizowaniem polskiej czy łacińskiej wersji imion; w Mińsku oryginalne wersje nie są  modyfikowane.  A cen-
tralna nekropolia w kolegiacie nieświeskiej, przechowująca  trumny wielu pokoleń tej właśnie linii rodu w ciągu  czterech 
stuleci, jest żywym (!) świadectwem jego obecności w całym Wielkim Księstwie Litewskim, choć swoista ewakuacja na za-
chód miała miejsce w ciągu  XIX i XX wieku; dotyczyła nie tylko ludzi, zanim jeszcze Nieśwież został oddzielony od Rzeczy-
pospolitej, do Warszawy powędrowało tamtejsze Archiwum Radziwiłłowskie, by dziś stać się szczególnie cenną  częścią  za-
sobu stołecznego AGAD. Rzecz charakterystyczna: Radziwiłłowie wraz ze zmianami granicznymi wybrali polskość, choć 
bodaj nigdzie nie spotkamy w naszym kraju ani jednej ulicy ich imienia (nie mówiąc  o pomnikach), natomiast mimo fizycz-
nej nieobecności ich antenaci są  szczególnie cenieni jako symbole litewskiej niezależności: w Wilnie żywa pozostaje pamięć 
o królowej Barbarze (ulica, szczątki  w podziemiach katedry), jej kalwińscy przodkowie mają  swoje miejsce w okazałym zbo-
rze na terenie Kiejdan (po rezydencji księcia Janusza nie pozostało ni śladu), pieczołowicie został odbudowany warowny 
zamek w Birżach; w okresie międzywojennym pojawiły się pomniki, patronowali różnym organizacjom. Natomiast harmo-
nijnie zajmują  miejsce w kulturze wszystkich spadkobierców przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, co dowodzi powolnego, 
ale zawsze, zabliźniania ran między „bratankami" spod znaku Jagiełły i Witolda. O żadnym innym rodzie magnackim nie 
ukazało się tyle publikacji; o jednej z nich, pióra Bohdana Królikowskiego na temat pamiętnikarzy z kręgu radziwiłłowskie-
go, zob. St. Zródł., 40, 2002, s. 264. 

W dniach 16-18 maja 2002 r. odbyła się międzynarodowa konferencja  naukowa pod hasłem: „Radziwiłłowie. Obrazy 
literackie — biografie  — świadectwa historyczne'. Miejscem obrad był odrestaurowany niedawno pałac w Roskoszy w po-
bliżu Białej Podlaskiej, niegdyś letnia rezydencja rodu, a organizatorami polonistyczne instytuty Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz lubelskiego UMCS, które imprezę określiły jako „swoiste »rekolekcje« naukowe, rozpamiętujące  i krytycznie 
rozważające  dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez pryzmat dokonań książęcego  rodu Radzi-
wiłłów. Te rekolekcje skutkują  tą  oto książką,  prezentowaną  Czytelnikowi zainteresowanemu naszą  przeszłością,  która od-
słania mu archipelagi minionej Arkadii Sarmackiej, z uwiecznionymi jej pozostałościami w piśmiennictwie oraz w zaby-
tkach architektury i sztuki" — czytamy we wstępie do obszernej publikacji stanowiącej  plon tamtych obrad, wydanej w rok 
po konferencji  (s. 9). Ogłoszona została jako kolejna pozycja w ramach serii „Obrazy kultury polskiej" (szkoda, że nie przy-
pomniano, zgodnie z prawami serii, poprzednich tytułów). 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu uniwersytetów polskich oraz trzech zagranicznych (z Litwy, Biało-
rusi i Węgier). Tradycyjnie zapoznano ich z pozostałościami po zabytkach w Białej a także zawieziono do Janowa: w dwa 
miejsca — słynna stadnina koni oraz kolegiata, gdzie, jak zwykle, gospodarze zaprezentowali największą  atrakcję, unosząc 
wieko trumny z doskonale zachowanymi zwłokami biskupa Adama Naruszewicza. Swego czasu sam z mieszanymi uczucia-
mi spoglądałem  na to ustawiczne naruszanie spokoju zmarłego przed dwustu laty zasłużonego historyka. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

Plon konferencji  zawarł się w 42 artykułach w szerokim zakresie poświęconych zagadnieniom kultury, od architektury 
do piśmiennictwa i świadomości historyczno-politycznej. Poczesne miejsce zajmuje źródłoznawstwo, chronologicznie skon-
centrowane na okresie staropolskim. W zasadzie teksty mają  charakter nowatorski, oparte są  na kwerendach źródłowych 
i uwzględniają  stan dotychczasowych badań. Autorce jednego z pierwszych tekstów (Jolita Sarvicienè) dotyczącego  idealne-
go modelu kobiety w literaturze okolicznościowej na przykładzie Elżbiety z Szydłowieckich Radziwiłłowej, można doradzie, 
by uwzględniła obok edycji utworu Cypriana Bazylika przez S. Kota, również źródłową  rozprawę — tu o podstawowym zna-
czeniu — M. Karpluk i J. Pirożyńskiego: „O nieuwiarowaniu śmierci"  — rękopiśmienna  relacja świadka  ostatnich dni  Elżbiety 
z Szydłowieckich  Radziwiłłowej  4-20 VI1562  („Archiwum Literackie. Miscellanea Staropolskie" VI, 1990, s. 65-91). Tego 
rodzaju usterka razi, bowiem zubaża podstawę nawet bardzo subtelnych rozważań teoretycznych. Na szczęście podobnych 
przykładów w całym pokaźnym tomie można wskazać zaledwie kilka, zaś zdecydowana większość autorów doskonale panu-
je nad podstawą  źródłową  i literaturą  przedmiotu, w której ich wcześniejsze prace zajmują  poczesne miejsce. 

Mikołaja Radziwiłła Czarnego, męża wspomnianej Elżbiety i jednego z najwybitniejszych polityków czasów zygmun-
towskich, K. Płachcińska ukazała jako mówcę sejmowego, dorzucając  interesujące  spostrzeżenia do wiedzy o tej postaci. 
Podobnie D. Chemperek poddał kolejnej analizie słynną  relację jego syna (Mikołaja Krzysztofa  Sierotki) z podróży do Zie-
mi Świętej, tym razem jako tekst napisany przez konwertytę. W odniesieniu do pierwszej połowy XVII stulecia dominują 
teksty o birżańskiej linii rodu (w świetle literatury rokoszowej, mecenat literacki i artystyczny, korespondencja księcia Krzy-
sztofa,  m.in. z jednym z najbliższych współpracownikow, Piotrem Kochlewskim), o ich panegirystach a osobno o obrazie 
w twórczości Wacława Potockiego i Samuela Twardowskiego. 

Nieco na wyrost Mintautas Ciurinskas w tytule sygnalizuje: Biografie  Radziwiłłów  a biografistyka  Wielkiego  Księstwa  Li-
tewskiego  w XVII  wieku  (jego zdaniem pozycje biograficzne  można szacować na 30 — pewnie liczba ta wymagałaby korekty, 
ale szkic stanowi dobry punkt wyjścia choćby do weryfikacji  tekstu litewskiego badacza). Natomiast na znacznie pełniejszej 
podstawie oparte są  rozważania Marka Skwary o Radziwiłłach w polskojęzycznych (zresztą  innych obok łacińskich nie by-
ło!) drukowanych oracjach pogrzebowych tego samego stulecia; jest to gruntowne studium analityczne, przy czym określe-
nie oracje może nieco dezinformować:  mowa bowiem o kazaniach, zarówno katolickich jak i dysydenckich, uzupełnionych 
kilkoma przemowami świeckimi. Autor zresztą  na wstępie zastrzegł, że przez oracje rozumie zarówno mowy „cywilów" jak 
i wystąpienia  duchownych. Zebrał 30 pozycji, co oznacza, że stanowią  one znaczną  liczbę (ok. 5%) wszytkich 600 zachowa-
nych dotąd  drukowanych w XVII w. mów funeralnych  z terenu Rzeczypospolitej w języku polskim. Ten zresztą  zdecydowa-
nie dominował, podobnie jak wśród ich autorów i kaznodziejów. Jest to cenne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy o miej-
scu Radziwiłłów w kulturze epoki oraz o budzących  od lat żywe zainteresowanie uroczystościach pogrzebowych magnaterii. 
Warto zwrócić uwagę na charakteryzujące  specyficzną  litewską  tolerancję wyznaniową  bliską  współpracę między katolikami 
i protestantami (oczywiście tymi z najwyższego pułapu społecznego), szczególnie widoczną  na przykładzie biskupa wileń-
skiego Eustachego Wołłowicza oraz często wspominanego na kartach omawianego tomu (również w tytułach kilku artyku-
łów) pana na Birżach i Dubinkach, Krzysztofa  Radziwiłła. 

Wraz z wymarciem w drugiej połowie XVII w. tej linii zainteresowanie badaczy przenosi się w następnym stuleciu na 
Nieśwież, o czym świadczy kilkanaście kolejnych tekstów (teatr księżnej Urszuli, ekscentryczne postacie z Karolem Stani-
sławem zwanym Panem Kochanku na czele, ich udział w życiu publicznym chylącej  się ku upadkowi Rzeczypospolitej, obra-
zy literackie z J. I. Kraszewskim na czele, konfrontacje  z sienkiewiczowskim Zagłobą,  mity i fakty).  Dostrzegamy tu od-
mienne spojrzenie na materiał źródłowy historyków oraz tych literaturoznawców, którzy poprzestają  na — trzeba przyznać, 
skrupulatnej — analizie tekstów; przykładem może być krótki tekst Arkadiusza M. Stasiaka, Książę  Karol  Stanisław  Radzi-
wiłł  — kochanek  Ojczyzny (s. 381-384). Podejrzewam, że gdyby w dobrej wierze wziął  go do ręki niejeden dzisiejszy parla-
mentarzysta, to ku powszechnej uciesze mógłby traktować bohatera szkicu jako świetlany przykład patriotyzmu i oddania 
Rzeczypospolitej. Autor zechciał oprzeć się jedynie na (obszernej i interesującej  podstawie źródłowej, na początku  wymie-
niając  też w przypisach kilka opracowań, z czego jednak nic w tekście nie wynikło; a wystarczyłoby, gdyby odwołał się — 
czego nie uczynił — do jednego pojemnego i wszechstronnie charakteryzującego  tego magnata rozdziału w tomie I serii Ży-
ciorysy historyczne, literackie  i legendarne  pod red. Z. Stefanowskiej  i J. Tazbira (Warszawa 1980, pióra doskonałego znawcy 
tajemnic Kiejdan i Nieświeża, Alojzego Sajkowskiego (Karol  Radziwiłł,  s. 135-154). Badacz ten trafnie  zakończył swe bar-
wne wywody: „Jakże często (a piszę to z całkowitym przekonaniem) zamiast fizjonomii  Falstaffa  nieświeskiego wyłania się 
z owych szpargałów (na myśli ma nie tylko staropolskie teksty, ale i niejedną  nowszą  ocenę — MK) zatroskana twarz Sar-
maty tragicznego". Trafność  tej konstatacji sprzed ćwierćwiecza i z całkiem innej epoki dziejowej potwierdza szkic pióra 
A. Stasiaka. 

Niewiele miejsca w zbiorze przypadło na wiek XIX a jeszcze mniej na XX, za to kończą  go rozważania Stanisława Sie-
kierskiego o najciekawszym z Radziwiłłów ostatniego półwiecza, Krzysztofie  Mikołaju (1898-1986), zwanym (w swoim cza-
sie nie była to pochlebna opinia) Czerwonym Księciem. Arystokrata ten, jeden z niewielu, był człowiekiem spoglądającym 
daleko w przyszłość, potrafił  zrozumieć bieg dziejów, czemu dał wyraz w swojej decyzji włączenia  się do życia publicznego 
po 1945 r. na niwie służby dyplomatycznej a także w ogłoszonych kilkanaście lat po śmierci pamiętnikach, którym dał wy-
mowny podtytuł: Odfeudalizmu  do  socjalizmu bezpośrednio.  Wykazał mądrość  polityczną,  stawiającą  go w rzędzie najwybit-
niejszych przedstawicieli rodu, tych z XVI i XVII stulecia. Subtelna analiza jego systemu wartości stanowi doskonałe zam-
knięcie całego tomu. 
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Otrzymaliśmy kolejną  interesującą  książkę  o Radziwiłłach przede wszystkim dawnych, cenną  ze źródłoznawczego pun-
ktu widzenia. Zestawienie autorów świadczy, że ród Radziwiłłów wszedł już na trwałe do historii Polski, traktowany wielo-
wymiarowo, choć pod znakiem Pogoni zostali umieszczeni dość bezkrytycznie na narodowym ołtarzu. Ale to już kwestia wy-
kraczająca  poza zakres analizowanych tu materiałów konferencyjnych,  a tym samym i niniejszego omówienia. 

Marceli  Kosman 
Poznań 

Nekrologi  „Kuriera  Warszawskiego"  1821-1939, oprac. Andrzej Tadeusz Ty s z ka, 1.1:1821-
-1845, Warszawa 2001, ss. XII, 570; t. II: 1846-1852, Warszawa 2004, ss. VIII, 623. 

Nekrologi są  źródłem wykorzystywanym przez historyków przede wszystkim (jeśli nie wyłącznie)  dla celów biograficz-
nych. Dzięki nekrologom udaje się niekiedy uzupełnić brakujące  dane (najczęściej dotyczące  daty urodzin lub śmierci) 
0 osobach, których życie jest słabo poświadczone przez źródła. Jednak prawdziwa atrakcyjność tego źródła tkwi w jego du-
żej liczbie, jednorodności informacji  (można zatem mówić o źródle masowym) oraz fakcie,  iż odnosi się do różnych (acz da-
leko nie wszystkich) środowisk społecznych, szczególnie miejskich (doskonale pokazuje tę różnorodność indeks rzeczowy 
wymieniający  m.in. profesje).  Obyczaje związane  z pożegnaniem zmarłego nakazywały powiadomić publicznie o śmierci 
1 pogrzebie. Przy tej okazji podawano mniej lub bardziej rozbudowane informacje  o zmarłym, takie jak daty życia, przyna-
leżność społeczną,  zajęcia, związki  rodzinne itp. Informacjom  tym często (?) towarzyszyły oceny wartościujące,  przedsta-
wiające  cechy zmarłego jako członka rodziny, obywatela, pracownika. Mimo znanej schematyczności tych ocen, zawsze 
przecież pozytywnych (i niemożliwych do weryfikacji),  nekrologi w skali masowej właśnie w tej subiektywnej warstwie na-
bierają  sporej wartości poznawczej. Pozwalają  zastanawiać się nad hierarchią  wartości różnych społeczności, z której po-
chodzi nadawca nekrologu i jego potencjalni odbiorcy oraz — jeśli dotyczą  wystarczająco  długiego okresu — dają  możli-
wość śledzenia zmian w czasie. Jest to źródło podobne nieco do inskrypcji nagrobnych, choć zakres informacji  nie jest iden-
tyczny i z powodu celu, dla którego ono powstało i z powodu jego ograniczeń formalnych. 

Perspektywy obserwacji zjawisk społecznych w sferze  mentalnej w długim okresie zapowiada już tytuł prezentowanej tu 
publikacji, bowiem wybór padł na gazetę, która ukazywała się bez przerwy 118 lat, należała do najbardziej poczytnych 
w Warszawie (prenumerowana też poza stolicą)  i zamieszczała po kilka, kilkanaście nekrologów w numerze, a liczba ich ro-
sła. W pierwszych 25 latach, które obejmuje I tom, ukazało się 5240 nekrologów, kolejne 4961 ukazało się już w czasie pra-
wie trzy razy krótszym (siedem lat). Andrzej Tyszka podjął  się zatem ogromnej, czasochłonnej i męczącej  (początkowo  in-
formacje  nie były oddzielone graficznie)  pracy. „Kurier Warszawski" ukazywał się nieprzerwanie od 1821 r. do 1939 r., nie-
mal od początku  z dodatkami, a od lat 60. XIX w. w dwu edycjach — porannej i wieczornej. 

Według deklaracji we wstępie do pierwszego tomu, autor zamieszcza każdy komunikat o śmierci z wyjątkiem  tych, któ-
re ograniczają  się wyłącznie  do informacji  o tragicznym wypadku. Uwzględnia zatem także takie teksty, które pojawiają  się 
z okazji rocznicy śmierci, imienin, innych okoliczności związanych  ze zmarłym, a odległych w czasie od daty śmierci. Najczę-
ściej są  to kolejne nekrologi (a może wspomnienia?) o danej osobie (nazwane tu nekrologami wtórnymi). Wprawdzie Po-
dręczny  słownik  terminów literackich  definiuje  nekrolog nie tylko jako zawiadomienie o zgonie opublikowane w prasie, ale 
też jako artykuł poświęcony osobie zmarłej, przedstawiający  jej życie i osiągnięcia  (M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, 
A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa 2000, s. 189), to utrzymanie przyjętego założenia w kolejnych latach może 
być problematyczne, gdyż wypowiedzi o zmarłych coraz bardzie się różnicują.  Tym ważniejsze będą  szczegółowe objaśnie-
nia autora co do formy  komunikatu i przyjętych założeń. 

Największa trudność i brzemienna w skutki decyzja dotyczyła charakteru opracowania. Autor zdecydował się na spo-
rządzenie,  jak to nazywa, noty biograficznej  z prasowego komunikatu, ułożonej według stałego schematu (imię, nazwisko, 
profesja,  koligacje, funkcje,  informacje  o dacie i miejscu śmierci, o uroczystościach pogrzebowych, o nadawcy nekrologu, 
rok i nr gazety). Całość została ułożona według lat i numerów pisma oraz w kolejności pojawienia się w piśmie. Dzięki in-
deksowi nazwisk taki układ nie sprawia kłopotu przy kwerendach dotyczących  konkretnych osób, a rzeczywiście zachowuje 
pewną  wartość wynikającą  z chronologii ukazywania się. 

Według deklaracji autora są  to noty „wierne co do treści, a nie co do formy".  Nie uzyskujemy wyjaśnienia przyczyn ta-
kiego wyboru, trudno bowiem za takie uznać argument, iż po wskazaniu adresu bibliograficznego  „łatwo trafić"  do orygi-
nalnego tekstu. Przecież po to m.in. wydaje się źródło, żeby nie korzystać z oryginału (zaleta książki,  zwłaszcza wobec mik-
rofilmu  jest oczywista). Możemy domyślać się, że chodziło o uniknięcie powtarzania niezmiennych formuł,  określeń itp. 
cech nekrologu. 

Kwerenda w „Kurierze Warszawskim" „na chybił trafił"  i porównanie jedenastu tekstów źródła do ich odpowiednika 
w opracowaniu skłania do pewnych uwag. W każdym z nich znajdują  się jakieś informacje,  których nota nie odnotowuje. 
Nie twierdzę, że wszystkie one powinny się tam znaleźć, ale wstęp powinien wyjaśnić zasady redakcji tekstu i wymienić, czy 
opisać i uzasadnić pomijane fragmenty,  nawet jeśli wydają  się nieważne. Czytelnik (a zwłaszcza badacz) musi wiedzieć co 
znajduje się w źródle. Tak więc noty nie odnotowują  godziny wyprowadzenia zwłok, zamieszczanej w nekrologach zawiada-


