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Album studentów  Akademii  Zamojskiej  1595-1781,  oprac. Henryk G m i t e r e k, (Archiwum 
dziejów oświaty, t. 9, pod red. K. Bartnickiej), Warszawa 1994, ss. 604. 

W serii Archiwum dziejów  oświaty ukazał się opracowany przez Henryka Gmiterka Album studentów  Akademii  Zamoj-
skiej  1595-1781, zawierający  10 552 nazwiska studentów, wypromowanych doktorów i notariuszy publicznych. Niestety nie 
są  to wszystkie osoby studiujące  w uczelni zamojskiej, bowiem podstawa wydania jest niekompletna i brak w niej zapisów 
z wielu lat. Nie można stwierdzić, ile osób pominięto. 

Podstawą  wydania były trzy rękopisy z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, obecnie przechowywane w Bibliotece Narodo-
wej w Warszawie (BN BOZ 1598, 1599, 1600). Mimo że informacje  o nich można było znaleźć w drukowanym Inwentarzu 
rękopisów Biblioteki  Ordynacji  Zamojskiej  (oprac. B. Kocówna, K. Muszyńska. Warszawa 1967) niewielu badaczy zdecydo-
wało się na korzystanie z tego cennego źródła. Z tego powodu w wielu słownikach biograficznych  możemy znaleźć infor-
mację: „prawdopodobnie studiował w Akademii Zamojskiej". Oczekiwano zatem opublikowania spisu studentów Akade-
mii Zamojskiej. 

Edycję zawartości wymienionych rękopisów poprzedzono wstępem oraz wykazami rektorów, promocji oraz liczbą 
wpisów w poszczególnych latach. Na końcu umieszczono indeks osobowy i geograficzny  oraz ilustracje. 

Podane we wstępie zasady wydania nie znalazły potwierdzenia w tekście. Mylne okazały się słowa wydawcy: „drobne, 
ujednolicające  przesunięcia dotyczą  jedynie datacji" (s. 22), oraz następne zdania: „Naczelnym dążeniem  wydawcy było — 
w odniesieniu do samego tekstu księgi wpisów — maksymalne respektowanie ostatecznych intencji autorów źródła. Z tego 
też powodu uwzględniono i odpowiednio udokumentowano wszelkie uwagi odautorskie dotyczące  układu tekstu, przesu-
nięć, poprawek czy skreśleń. Wszelkie skreślenia (z wyjątkiem  nazwisk studentów), zmiany, późniejsze dopiski znajdują 
odbicie w przypisach tekstowych. [...] Tam również znajdują  się regesty bądź  ekscerpty tych fragmentów  źródła, które 
zostały opuszczone przez wydawcę" (s. 22-23). 

Przekreślony wpis Aleksandra Białyńskiego nie został wciągnięty  do spisu studentów (s. 52), podczas gdy przekreślony 
wpis Andrzeja Jankowskiego został w nim zachowany (s. 58). Niezrozumiałe wobec powyższych zasad jest pomijanie całych 
dopisków, np. BN BOZ 1598, p. 90. Trudne do wytłumaczenia jest cytowanie przez wydawcę tylko tych fragmentów,  które 
udało mu się odczytać bez oznaczenia, że jakieś opuszcza. Np. na s. 120, gdzie opuścił całe zdanie. 

W opisie rękopisu BN BOZ 1598 autor podał, że „kodeks oprawiony jest w pergamin z wyciśniętym na wierzchniej 
okładce godłem akademickim" (s. 13), podczas gdy godło takie znajduje się na przedniej okładzinie BN BOZ 1599, co 
Autor w omówieniu tego rękopisu podaje. 

H. Gmiterek ograniczył do minimum aparat bibliograficzny,  nie uwzględniając  np. artykułu Anny Janik Notariusze 
publiczni promowani w Akademii  Zamojskiej  w latach 1607-1767  (St. Zródł., 22, 1977, s. 167-178), której badania nie 
pokrywają  się z jego ustaleniami. Nie zamieścił informacji  o naklejeniu w rękopisie BN BOZ 1598 p. 63 przeszło pół strony 
z innym znakiem notariusza. Nie poinformował  też o czterech znakach notariuszy publicznych umieszczonych bez podpi-
sów (BN BOZ 1598 s. 59, 60, 63 (2). 

Częste błędy w odczycie mógł wydawca skorygować podczas identyfikacji  osób, np. w czasie opracowania indeksów. 
Niestety tego nie uczynił. W zapisie Martinus  Adami  Praeconis Krzeszovien.  Dioec. Premislien.  wstawił przecinek po Praeco-
nis i umieścił w indeksie studenta: Praeconis Martinus. Oczywiście powyższy zapis znaczy: Marcin [syn] Adama woźnego 
krzeszowskiego diecezja przemyska. Ten sam błąd  popełnił przy Stanisławie synu Bartłomieja bednarza krzeszowskiego 
(s. 101). Zamiast Christophorus Mietelski zapisał Christophorus Wioteski (s. 52, BN BOZ 1598 p. 10), zamiast Stanislaus 
Wieteski napisał Stanislaus Wioteski (s. 95, BN BOZ 1598 p. 84). Z jednego Stanisława Turzyckiego zrobił dwóch. Stanis-
laus Thurziczky odczytał Stanislaus Thurzicky (s. 113, BN BOZ 1598 p. 114), Stanislaus Turzycki zapisał Stanislaus Thu-
rzycki, a w indeksie zapisał pod Stanislaus Turzycki (s. 169, BN BOZ 1598 p. 212), poza tym poprawnie Stanislaus Turzyc-
ki (s. 151, 157, 169, 170, 174, 185, 190, 194, BN BOZ 1598 p. 186, 197, 214, 217, 222, 236, 245, 251). W indeksie umieścił 
dwie różne osoby: Stanislaus Turzycki (s. 551) i Stanislaus Thurzicki (s. 549). Przeprowadzenie pełnej identyfikacji  jest 
trudne i bardzo żmudne. Należy jednak wymagać tego od wydawcy tak ważnego źródła, jak Album studentów  Akademii 
Zamojskiej. 

Wydawca w wielu miejscach popełnia błędy w odczycie. Na s. 80 dwie dopiski odczytał różnie. Pierwszą  poprawnie 
Professor  et Rector Anno 1639, drugą  zaś Professor  et Rector Zam.  1637 et 35. Oba Anno było napisane w ten sam sposób 
(BN BOZ 1598 p. 68). Na s. 13 napisał w tytule Samosciensis  zamiast Samoscienensis  (BN BOZ 1598 k. I). Występujące  na 
marginesach uściślenia miesięczne podał: In Mai. zamiast In Maio, In Iul. zamiast In Iulio (BN BOZ 1598 p. 98, 99). 

Bardzo kontrowersyjne są  odczyty nazwisk i nazw geograficznych.  Nie odczytał części kart zaklejonych, doskonale 
widocznych pod światło. I tak uzupełnienia wymaga student I/4: Świerczowski (s. 42), student I/14: Albertus Domański 
(s. 42), student I/ 214: Adamus Oszyński (s. 46), student IV/67: Franciszek Dąbrowski  Distr. Lublinensis. Na s. 52 nie 
uwzględnił zaklejonej zapiski Anno Dni 1605. Nie zapisał studenta między I/214 a I/215 Nicolaus Joannes [ojciec] Cere... 

H. Gmiterek błędnie rozdziela na dwie grupy notariuszy publicznych i notariuszy apostolskich. Faktycznie byli to 
notariusze publiczni apostolica auctoritate.  Nie wiadomo, z jakiej przyczyny od promocji w 1746 r. tytułowano ich notariu-
szami apostolskimi. O tożsamości notariuszy publicznych z apostolskimi świadczy zapiska przy promocji Jana Węgrzynowi-
cza i Stefana  Strażyca z 12 maja 1668 r.: Creati  sunt duo  Notarij  Publici Sac[ra] Au[c]t[oritate] Ap[osto]lica (BN BOZ 1599 
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p. 35); zob. H. E. Wyczawski, Przygotowanie  do  studiów  w archiwach kościelnych,  Kalwaria Zebrzydowska 1989, s. 251-253; 
A. Janik, op. cit., s. 168. 

Podjęcie wydania Albumu wiązało  się z olbrzymią  pracą  i odpowiedzialnością.  Trud opracowania 362 kart, w większo-
ści uszkodzonych, wypełnionych prawie samymi nazwami osobowymi i geograficznymi,  pisanymi przez wiele osób, okazał 
się ponad siły jednej osoby. Tak wielka liczba uwag i korekt dokonanych na przykładzie przypadkowo dobranych partii 
tekstu może sugerować istnienie ich w całości. Wydaje się, że można traktować Album studentów  Akademii  Zamojskiej 
1595-1781 H. Gmiterka jedynie jako pierwszy odczyt rękopisu, wymagający  skolacjonowania przez drugą  osobę i powtór-
nego wydania. Z powodu braku identyfikacji  osób indeksy spełniają  rolę jedynie wstępnego rozpoznania. Opatrzenie 
każdego nazwiska numerem, wykazy promocji, rektorów i ilustracje nie zmieniają  ogólnej oceny książki. 

Tomasz  Makowski 
(Warszawa) 

Elżbieta To r ó j, Inwentarze  księgozbiorów  mieszczan lubelskich  z lat  1591-1678,  Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, ss. 198. 

Praca Elżbiety Torój poświęcona księgozbiorom mieszczan lubelskich opisanych w inwentarzach jest ważnym wydaw-
nictwem dla badań nad dziejami dawnej książki  w Polsce. W istotny sposób wzbogaca naszą  wiedzę na temat miejsca 
książki  w staropolskiej kulturze mieszczańskiej. Dotychczas dzięki inwentarzom poznano księgozbiory mieszczan krakow-
skich, lwowskich, poznańskich, podjęto też badania nad książką  w środowisku mieszczańskim w Warszawie, Toruniu i Poz-
naniu. Teraz do tego zestawu miast został dołączony  też Lublin. Omawiana praca składa się z dwóch części — obszernego 
wstępu i części materiałowej, w której opublikowano 41 inwentarzy. Całość jest uzupełniona notą  wydawniczą,  wykazem 
skrótów prac cytowanych w edycji, aneksem, streszczeniami w języku rosyjskim i francuskim  (może przydałby się też tekst 
niemiecki), indeksem alfabetycznym  autorów i dzieł anonimowych oraz bibliografią,  do której niestety trafiły  tylko wybra-
ne pozycje (zabrakło m.in. prac dotyczących  wartości źródłowej i metodyki badań inwentarzy). 

Podstawę źródłową  stanowi 39 inwentarzy mieszczan lubelskich (niektóre sporządzono  dwukrotnie, stąd  w części 
materiałowej jest 41 spisów) znajdujących  się w księgach miejskich Lublina. Inwentarze sporządzono  w latach 1591-1678 
i daty te wyznaczają  chronologię pracy. Z lat dziewięćdziesiątych  XVI w. zachowało się 7 spisów. Przeważająca  część 
źródeł, 27 inwentarzy, pochodzi z pierwszej połowy XVII w., z drugiej połowy tego stulecia znanych jest tylko 5 spisów. 
Ogółem inwentarze wymieniają  1230 książek,  z czego 1015 egzemplarzy znajduje się w spisach z pierwszej połowy XVII w. 
Tym samym, jak stwierdza Autorka, „dysponujemy materiałem należącym  w zasadzie do pierwszej połowy XVII w." (s. 10). 
W aneksie zamieszczone zostały również napotkane w testamentach i inwentarzach ogólne wzmianki o posiadanych przez 
mieszczan książkach.  Spośród 43 informacji  3 pochodziły sprzed 1591 r. (pierwsza z 1536 r.), poświadczając  tym samym 
obecność książki  w domach mieszczańskich w latach, dla których nie są  znane inwentarze. 

W obszernym wstępie (s. 7-45), poza krótkim omówieniem stanu badań i podstawy źródłowej, Autorka scharakteryzo-
wała badane księgozbiory. Do najważniejszych kryteriów porządkujących  materiał zaliczyła Autorka przynależność spo-
łeczną  właścicieli księgozbiorów oraz tematykę książek  i tym kwestiom poświęciła głównie uwagę. Właściciele księgozbio-
rów należeli do różnych grup miejskiej społeczności, aczkolwiek ograniczonych do górnych warstw stanu miejskiego. Mimo 
pewnych trudności klasyfikacyjnych  związanych  z lukami w materiale źródłowym oraz krzyżowaniem się kryteriów zawodo-
wych i pełnionego urzędu wyróżniono kilka grup właścicieli zbiorów. Było wśród nich 8 urzędników (w tym dwóch prawni-
ków), 1 nauczyciel, 2 lekarzy, 8 aptekarzy, 1 aromatariusz, 4 złotników, 2 kupców, 4 kramarzy, 1 krawiec, 2 kuśnierzy, 
1 miechownik, w dwóch przypadkach brak danych o zawodzie. 

Jak pisze Autorka, „zasobność mieszczańskich domów w książki  była oczywiście różna — od kilku do kilkuset pozycji" 
(s. 12). Warto w tym miejscu uzupełnić, iż najczęściej były to zbiory niewielkie liczące  około 10 książek.  Tej wielkości zbiory 
wymienia aż 26 inwentarzy. Właścicielami pojedynczych ksiąg  byli m.in. niektórzy rajcy, aptekarze, kupcy, złotnicy i inni 
rzemieślnicy. Bogate księgozbiory liczące  co najmniej 100 pozycji odnajdujemy jedynie w trzech przypadkach. Największy 
z nich zawierający  około 370 książek  należał do doktora Adama Maiera, który przybył do Lublina pod koniec życia. Drugi 
co do wielkości księgozbiór (ponad 170 książek)  był własnością  lubelskiego lekarza Piotra Kliszewskiego, zaś niewiele 
mniejszy zbiór, liczący  około 120 książek,  należał do jednego z aptekarzy. Za zasobne w książki  można uznać inwentarze 
niektórych rajców (głównie prawników) czy księgozbiór jednego z nauczycieli. Zbiory te liczyły od 30 do 80 książek.  Dane 
te potwierdzają  wniosek Autorki, iż charakter i rozmiary kolekcji wykazują  dużą  zależność „od wykonywanego zawodu, 
funkcji  urzędniczych pełnionych w mieście, ale i różnych indywidualnych, jak się wydaje, potrzeb i zainteresowań" (s. 13). 

Dużo uwagi poświęcono charakterystyce tematyki zbiorów. W toku drobiazgowych poszukiwań Autorka zdołała zi-
dentyfikować  ponad 70% materiału, co było zadaniem trudnym, zważywszy na dość dowolny i niedokładny sposób opisu 
druków w inwentarzach. Wyróżniono 8 grup tematycznych: kulturę językową,  zagadnienia społeczno-polityczne, prawo, 
historię, filozofię,  kulturę religijną,  literaturę, medycynę wraz z dziedzinami matematyczno-przyrodniczymi. Jak wyni-
ka z przeprowadzonych badań najczęściej w spisach pojawiała się literatura zaliczana do ostatniego działu, odnotowuje ją 


