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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 
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19 inwentarzy. Jednak spośród 370 książek  prawie 70% należało do lekarzy, zaś w przypadku osób nie związanych  zawodo-
wo z medycyną  mamy do czynienia z pojedynczymi zielnikami i innymi popularnymi wydawnictwami. Natomiast wspólne 
obszary zainteresowań związane  były z literaturą  religijną,  pojawiającą  się niemal we wszystkich księgozbiorach (łącznie 
300 książek).  Były to druki prezentujące  poglądy  różnych opcji religijnych — m.in. pisma luterańskie i katolickie (Piotra 
Skargi, Stanisława Hozjusza, Jakuba Górskiego), czy przydatne w życiu codziennym katechizmy i modlitewniki. W następ-
nej kolejności, jak pisze Autorka, zbliżona płaszczyzna zainteresowań ujawnia się „na tle uniwersalnego charakteru szkol-
nej edukacji" (s. 43). W księgozbiorach lubelskich występowały bowiem rozmaite podręczniki gramatyki, dialektyki, reto-
ryki, słowniki, dzieła historyczne i filozoficzne  obecne w ówczesnych programach nauczania. Dość ważną  rolę odgrywały 
wydawnictwa prawnicze obecne w 14 inwentarzach (100 druków). Były to głównie zbiory prawa miejskiego — często 
polskich autorów, bądź  prace z zakresu prawa rzymskiego. 

Na zakończenie Autorka krótko omawia specyfikę  lubelskich księgozbiorów porównując  je ze zbiorami mieszczan 
Krakowa, Lwowa, Poznania. Różnice dotyczą  zarówno zasobności księgozbiorów, jak i pewnych odmienności w tematyce 
gromadzonych ksiąg  (np. w Lublinie nie odnotowano prac technicznych). 

Zasadniczy trzon pracy stanowi edycja 41 opisów książek  wyjętych z inwentarzy mieszczańskich (s. 61-162). O zasa-
dach wydania Autorka informuje  w osobnych Uwagach  wydawcy  (s. 47-52). Dzięki nim wiadomo o wszystkich trudnościach 
związanych  z publikacją  źródeł, w tym zwłaszcza o sposobach oddania tekstu w druku. Autorka przyjęła typowy dla tego 
rodzaju materiału sposób publikowania spisów książek.  W nagłówku podała więc nazwisko i imię właściciela, proweniencję 
archiwalną  inwentarza i czas jego sporządzenia,  a właściwie wpisu do księgi. Tutaj też znajduje się łaciński tytuł wpisu, 
w którym niekiedy podane są  dodatkowe informacje  o zmarłym właścicielu. Autorka, powtarzając  je, chciała w ten sposób 
wzbogacić naszą  wiedzą  o tych ludziach, ale trudno zastąpić  tą  kancelaryjną  formułą  choćby zwięzłą  notatkę biograficzną. 
Może lepszym rozwiązaniem  byłoby bliższe zidentyfikowanie  właścicieli książek  w komentarzu historycznym do edycji. 

Imponująco  wygląda  komentarz rzeczowy do edycji tekstu. Autorka dokonała w nim iście benedyktyńskiej pracy, 
starając  się zidentyfikować  książki,  których opisy źródłowe nie mają  nic wspólnego z dzisiejszym sposobem katalogowania 
druków. Stąd,  jak oblicza sama Autorka, tylko w około 70% udało się dokonać ich identyfikacji,  co i tak jest liczbą  w tego 
typu badaniach wysoką.  W przypisach tam gdzie to było możliwe podawano autorów, tytuły, miejsce i rok wydania, kolej-
ność edycji, oraz format.  Dodatkowo przy autorach umieszczone są  też daty ich życia i inne dane biograficzne.  Dużą  zaletą 
tych opisów jest podanie informacji  o źródle dokonanej przez Autorkę identyfikacji.  Zabieg ten umożliwia ewentualną 
korektę tych szczegółowych ustaleń. 

Anna Dymmel 
(Lublin) 

Alina D z i ę c i o ł , Ksiąika  jako symbol w kulturze  polskiej  XVII  wieku,  Arx Regia, Warszawa 
1997, ss. 172, il. 50. 

W większości krajów europejskich od wielu lat prowadzone są  poważne badania nad bibliotekami traktowanymi jako 
źródła kultury. Wyzwanie określenia symbolicznej funkcji  książki  w kulturze polskiej XVII w. podjęła również Alina Dzię-
cioł. Swoje studium podzieliła na trzy części: Książka  jako symbol w kulturze  europejskiej;  Książka  — symbol nauki świeckiej 
w kulturze  polskiej;  Książka  — symbol nauki Kościoła  w kulturze  polskiej. 

W części pierwszej Autorka przedstawiła historię emblematyki i ikonologii w Europie, następnie stosunek twórców do 
książki  od czasów starożytnej Grecji aż do XVI w. Rozdział pierwszy kończy ukazaniem książki-symbolu  w siedemnasto-
wiecznej emblematyce i ikonologii na podstawie dzieł Ripy, Picinelliego i Vaeniusa. 

Dwa następne rozdziały poświęciła przedstawieniu książki  jako symbolu nauki. Niezbyt jednak przekonujący  jest 
podział na „naukę świecką"  i „naukę Kościoła", rozdzielenie kultury świeckiej od religijnej, moralności od religijności 
w Polsce siedemnastowiecznej. 

A. Dzięcioł analizuje poszczególne przedstawienia symboliczne książki  na obrazach, rzeźbie nagrobkowej oraz w dru-
kach. Niewątpliwie  korzystne jest reprodukowanie 50 ilustracji dobrze połączonych  z tekstem, co pozwala śledzić na 
bieżąco  wywód Autorki. 

We wstępie Autorka zaskakująco  stwierdziła, że „celem niniejszej pracy, b ę d ą c e j  s t u d i u m b i b l i o l o g i c z -
ny m [podkr. TM], jest przedstawienie jednego z takich symboli, jakim była książka  oraz ukazanie funkcji,  jakie spełniał 
ten symbol w ówczesnym społeczeństwie. Kontekstem, w którym będzie on rozpatrywany, jest kultura polska XVII wieku, 
a przede wszystkim jej główne komponenty, jakimi są  literatura i sztuka". Studium bibliologicznemu stawiane są  wymaga-
nia, które, jak się wydaje, nie zostały w tej publikacji spełnione. Autorka stwierdziła na s. 9, że jej zamierzeniem raczej było 
„steoretyzowanie poprzez scharakteryzowanie tego symbolu, ukazanie jego funkcji  oraz problemowe przedstawienie wą-
tków przez niego reprezentowanych". 

Najpoważniejszym mankamentem pracy jest brak dokładnego określenia pola eksploracji naukowej i kwerendy źród-
łowej. Informację  Autorka ograniczyła do przypisu: „W poszukiwaniach korzystano przede wszystkim ze wskazówek za-


