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kałoby z numeracji w wydawnictwie. Sięgnięcie zatem  do oryginalnego wydania będzie w przypadku badań naukowych nie
zbędne.

Największym walorem prezentowanej publikacji jest zwrócenie uwagi na znaczenie pisarzy miejskich dla rozwoju kul
tury piśm ienneji historiograficznejw  miastach oraz na zapotrzebowanie elit miejskich (i jego fluktuację) na tego typu twór
czość. Być może spowoduje to ożywienie badań nad dziejopisarstwem miejskim oraz świadomością historyczną i horyzon
tem zainteresowań elit miejskich. Decyzja o udostepnieniu jej czytelnikowi w polskim tłumaczeniu (poza nielicznymi tek
stami łacińskimi) ma nie tylko walor popularyzatorski, ale i edukacyjny.

Marek Derwich 
Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Historii

M agdalena G ó r s k a ,  Polonia, Respublica, Patria. Personifikacja Polski w sztuce XVI-XVIII wie
ku, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2005, ss. 630, ilustr.

W  serii Monografie Fundacji Nauki Polskiej otrzymaliśmy interdyscyplinarną rozprawę poświęconą wyobrażeniom Pol- 
ski-Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w X V I-X V III w. Zakres chronologiczny pracy wyznaczają przedstawienia 
Królestwa Polskiego zdobiące łuk triumfalny królow ejBony, wzniesiony w Padwie w 1556 r., a kończą obiekty z końca
X V III w.: obraz Smuglewicza Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim  (1797) a także trudna do datacji (1799?) stiukowa 
dekoracja pałacu w Mchach. We Wstępie przypomniano pierwszą personifikację Polski (Sclavinii; Sclavanii) znaną z minia
tury dołączonejdo dzieła Józefa Flawiusza De bello judaico  oraz tzw. Ewangelistarza Ottona I I I  (s. 5). Ponadto omówiono
X IX  i XX-wieczny repertuar środków wyrazu personifikacji Polski: kobieca postać w długiej szacie królewskiej, antykizo- 
wanym stroju lub mundurze wojskowym, na głowie korona muralis, korona królewska lub welon, postać skuta kajdanami, 
często prowadzona do grobu, towarzyszył je jO rze ł, postacie z panteonu religijnego i narodowego, wyposażona w regalia, 
otoczona symboliką heraldyczną i panopliami.

Część pierwsza pracy (trzy rozdziały) została poświęcona rozwojowi przedstawienia personifikacji państwa w sztuce eu
ropejskiej, specyfice wyobrażenia Polski i „relacjom zachodzącym między ikonografią a polską terminologią polityczną” 
(s. 13). Część druga pracy (pięć rozdziałów) dotyczy wyobrażeń państwa polskiego w układzie chronologicznym i tematycz
nym, podporządkowanym podstawowym zagadnieniom polityczno-religijnym: Dyplomacja i ruch egzekucyjny — wyobraże
nie Polski w X V I w.; Ciało polityczne i prawo — wizerunek szlacheckiej Rzeczypospolitej; Majestat i wolność — uosobiona Pol
ska w służbie króla i stronnictw; Orędownictwo i kult —  personifikacja Polski katolickiej; Oświecenie i Reforma —  wyobrażenie 
Polski stanisławowskiej. W  obu częściach autorka odwołuje się do wydzielonego katalogu, który jest bogatym komentarzem 
do 143 ilustracji zamieszczonych na końcu pracy. Ponadto książka zawiera bibliografię, streszczenie w języku angielskim 
(s. 585-587) i indeks nazwisk. W  tym miejscu należy zauważyć, że w pracy przyjęto nieco „zmodyfikowany system przypisów 
harwardzkich”.

Przedstawienia nowożytnej personifikacji państwa są pochodną wizerunków „rzymskich prowincji, m iast-państw  staro
żytności bądź części świata” (s. 20), utrwalone schematy oddawano za pom ocą symboli bogactw naturalnych (rogi obfitości, 
rośliny, zwierzęta) i elementów pejzażowych. O d końca XVI w. wzorce personifikacji czerpano z podręcznika Iconologii 
Cesarego Ripy (1593). Te wizerunki nie zawierały odniesień do formy rządu, R ipa skupiał się na stereotypowych skojarze
niach historyczno-geograficznych. Słowniki ikonologii (Prezel de Lacomb, 1758) i późniejsze wydania pracy Ripy (1624) 
dysponowały już symboliką odróżniania form ustrojowych i terytorialnych. Kolejnym kierunkiem identyfikacji personifika
cji now ożytnejbyła heraldyka. W  te jczęści pracy autorka zwróciła także uwagę na przemiany ikonografii personifikacji, 
k tóra identyfikowana w XVII wieku z władcą, z czasem zaczęła wyrażać opinie „o charakterze narodowym, położeniu geo
graficznym, formie rządu, ... komentowała wydarzenia historyczne” i aktualną sytuację polityczną (s. 55). A utorka wielo
krotnie wspomina także o wpływie numizmatyki na ikonografię personifikacji.

W  rozdziale drugim Personifikacja Polski —  opis i charakterystyka przedstawienia wskazano na środowisko wydawców 
(drukarze druków urzędów, oficyny jezuickie i akademickie, drukarnie obce) oraz typy publikacji przedstawiających perso
nifikacje Polski (druki urzędowe, panegiryki, prace historyczno-geograficzne). Wymieniono także miejsca występowania 
wyobrażenia państwa polskiego w sztuce, tak w dekoracji stałej, jak i okazjonalnej. Zebrany m ateriał pozwolił na stwierdze
nie, że dekoracji z personifikacją Polski nie stosowano w pomieszczeniach prywatnych, ani w budynkach klasztorów żeń
skich, nie były też one dedykowane kobietom (z wyjątkiem rodziny królewskiej). Do kręgu inicjatorów, fundatorów i twór
ców omawianych przedstawień należał król, jego najbliżsi współpracownicy świeccy i duchowni, znane są także inicjatywy 
mieszczan i władz miejskich.

Analiza ikonograficzna wyobrażeń Polski umożliwiła wyróżnienie trzech typów przedstawień: „typ królewski”, „typ antycz
ny” i „typ aktualizowany”. Wyróżnikiem „typu królewskiego” jest strój pontyfikalny, królewski oraz insygnia władzy (tu rzadko 
pojawiał sie miecz koronacyjny). Ten typ wizerunku umieszczano w pałacowych wnętrzach, sali tronowej, w otoczeniu por
tretów innych władców, herbów ziemskich i szlacheckich. Ponadto już w XVI wieku „typowi królewskiemu” personifikacji
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Polski przydawano symbole władzy kościelnej. „Typ antyczny” to przedstawienia w rzymskim okryciu wojskowym (kirys tor- 
sowy, pancerz), prostej sukni (z kwadratowym dekoltem), bądź stroju matrony (welon, pofałdowany płaszcz). Takim posta
ciom towarzyszyła symbolika zaczerpnięta ze sztuki antycznej(panoplia, motyw orła na globie, róg obfitości, palmy, laury, 
wóz tryumfalny, gałązka oliwna). Typ ten określały także wątki narracyjne starożytnejproweniencji i antyczna sceneria. Typ 
ostatni „aktualizowany” nawiązywał do współczesnych ubiorów kobiecych lub męskich. Chcąc zaznaczyć formę rządów się
gano do Ikonologii Ripy (atrybutem arystokracji były rózgi liktorskie, szyszak), łączono także insygnia władzy świeckieji ko
ścielnej. Tu personifikacji Polski przydawano również atrybuty sztuk i nauk (księgi, kaduceusz, cyrkiel, globus etc.) oraz to 
warzystwo określonych postaci (rodzina, urzędnicy, reprezentanci różnych stanów, etc.). W  tle wyobrażenia pojawiały się 
kompozycje, przedstawiające twierdze, fortyfikacje, zabudowania miejskie, wiejskie, sceny walk, poczty przodków lub wła
dców. Badając dynamikę przem ian (podrozdz. 6) wizerunków Polski autorka zauważyła, że w X V I-X V III w. po okresie 
podporządkowania personifikacji alegorii władcy i drugoplanowego traktowania (np. jako trzymacz portretu  władcy) na
stąpiło przywrócenie jejniezależności ikonograficznej. Z  tymi przedstawieniami związane są trudności dotyczące popraw- 
nejidentyfikacji wyobrażenia Polski. Mylono ją  z „Prawdą, Sprawiedliwością, Minerwą, M arsem Sarmackim, żołnierzem, 
królem ” (s. 109). Właściwą tożsamość zapewniały towarzyszące personifikacji inskrypcje, regalia, herby, relacje źródłowe, 
kom entarze autorskie, dedykacje, analiza kompozycyjna.

Rozdział trzeci został poświęcony analizie term inologicznejpersonifikacji Polski i jejw yobrażeń w sztukach plasty
cznych: „Królestwo Polskie (Regnum Poloniae), Korona (Corona), Rzeczpospolita (Respublica), Polska (Polonia), Lechia, 
Sarmacja (Sarmatia), Ojczyzna (Patria)” (s. 114) oraz interpretacji ikonografii prowincji i motywu „geniusza” — opiekuna. 
W  ikonografii polskiejw izerunek kobiety-geniusza znany był dopiero w czasach stanisławowskich, wcześniejwyobrażano 
„geniusza” w postaci męskiej.

W  części drugiejpracy, w rozdziale pierwszym autorka zajęła się XVI-wiecznymi przedstawieniami Polski w dobie ru 
chu egzekucyjnego. Najpierw zwróciła uwagę na wizerunki powstałe ku czci królow ejBony i Henryka W alezego. Na grun
cie rodzimym omawianie problematyki personifikacji rozpoczęła od analizy drzeworytu w Zwierzyńcu Mikołaja Reja, a na
stępnie najbardziejspektakularnego wyobrażenia personifikacji Polski Quincunxa Stanisława Orzechowskiego (1564). Są to 
drzeworyty znane jako Alegoria Polski i Typus Poloniae Regni. W  pierwszym przedstawieniu u stóp kobiety na ołtarzu wystę
puje papież Pius IV  oraz Zygmunt August w zbroi i z mieczem. Alegoria Polski z koroną na głowie zwieńczoną krzyżem 
z umęczoną postacią Chrystusa, w rękach trzyma dodatkowy mały ołtarz z kielichem. Suknie postaci wypełnia Orzeł Biały 
z królewskimi literami SA. Kompozycję tę uzupełnia drugi drzeworyt: Typus Poloniae Regni. Pięć składników Quincunxa 
tworzą: król, kapłan, ołtarz, wiara i Kościół. D la Orzechowskiego był to układ doskonały. Uważał on, że jedność państwa 
tkwi w komplementarności tych składników. Sam Orzechowski krytykował szlachecki ruch egzekucyjny. Był zwolennikiem 
wizji państwa jako jedności władzy świeckieji kościelnej. Tę alegorię bez inskrypcji i mszału z czasem sprowadzono do sym
bolu przedm urza chrześcijaństwa (Jakub H aur, Skład albo skarbiec znakomitych sekretów, 1693; W. Potocki, Poczet herbów, 
1696). Innym interesującym zabytkiem był drzeworyt z Chorągwi Wandalinowej Jana Jurkowskiego (1607), krytykując pry
watę społeczeństwa szlacheckiego, autor ukazał na chorągwi podtrzymywanej przez bóstwo rzeczne królową matkę, której 
zagrażają sąsiednie narody.

Rozdział drugi, podejmujący tem at wizerunku szlacheckiej Rzeczypospolitej z tematyką prawnoustrojową otwiera 
drzeworytowy frontispis Statutów i metryki przywilejów koronnych Stanisława Sarnickiego (1594). Jest on dziełem analogicz
nym do drzeworytu Quincunxa — Alegoria Polski. Przedstawia postać kobiecą zasiadającą na szczycie łuku tryumfalnego, 
w aureoli z napisem „Respublika” i w koronie, trzymająca miecz i gałązkę palmową z wieńcem laurowym, z rogami obfito
ści, w towarzystwie O rła Białego i Pogoni, poniżejzgodnie z układem architektonicznym znalazły się osobiste herby wła
dców i herby ziemskie. Kompozycji tej towarzyszą postacie prymasa Stanisława Karnkowskiego i króla Zygmunta III. Był to 
corpus politicum, złożony z króla, senatu i posłów. Tu należy odnieść się do słów autorki, „wyeksponowanie obok Wazow- 
skiego Snopka herbu Sforzów i lwa (wywód jagiellońskich korzeni Zygmunta III) można uznać za ilustrację poglądu «żaden 
extraneus rządzić y sprawować wykonywaiąc powinności swe królewskie nie mógłby tak snadnie»”. O ile Wąż Sforzów, czyli 
babki Zygmunta III oznacza związek z Jagiellonami to nie można tego samego powiedzieć o Lwie szwedzkiejdynastii Folk- 
ungów. Zastrzeżenia budzi też wymieniona liczba 21 herbów ziemskich, dwa z nich są godłami Jagiellonów (podwójny 
krzyż, kolumny). Analizę składnika ustroju szlacheckiejPolski — wolności, oparto m.in. na przykładzie kompozycji z ręko
piśmiennego traktatu  Andrzeja Lisieckiego Apologia pro libertate (1625) — wizerunku kobiety w królewskim stroju, zasia
dającej na tronie, z mieczem i księgą w dłoniach — odmienianego w czterech zachowanych manuskryptach. Pod hasłem 
równość nastąpił opis niezwykle bogatejsym boliki kompozycji Dawida Tscherninga z herbarza Okolskiego (1647). Spra
wiedliwość miał odzwierciedlać miedzioryt ze strony ty tułow ejtraktatu Piotra Hadziewicza, Prawda objaśniona (1756) po 
ruszającego kwestie podziału ordynacji ostrogskiej (1753). Był to sąd nad tzw. transakcją kolbuszowską.

Rozdział trzeci dotyczy instrum entalnego traktowania personifikacji państwa w służbie króla i stronnictw politycznych, 
od czasów Wazów po panowanie Stanisława Augusta. Interesująco przedstawia się tu  dekoracja królewskich karet Sobie
skich i medalierstwo saskie.

W  rozdziale czwartym autorka zajęła się wyobrażeniami Polski katolickiej. W  tym miejscu interesująca okazała się wy
mowa frontispisu Jana A leksandra Goryczna z Fortecy duchownej Królestwa Polskiego Piotra Jacka Pruszcza (1662). Z apre
zentowane przykłady kościelnych dekoracji malarskich wskazują, iż „personifikacja Królestwa Polskiego była figurą macie- 
rzyńskiejopieki i władzy M adonny nad narodem  polskim” (s. 338), a tematyka nawiązywała do zgody społecznej.
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Rozdział ostatni został poświęcony uosobieniom Polski w czasach Stanisława Augusta. Zainteresowania artystyczne 
króla sprawiały, że narzucał on Bacciarellemu (Sala A udiencjonalna Zam ku Królewskiego) oraz Janowi Bogumiłowi Pler- 
schowi (Pałac Prymasowski w Warszawie; projekt kurtyny teatru  w Pomarańczarni pt. Apoteoza Sztuki 1786), realizujących 
przedstawienia kobiecej personifikacji państwa — dodatkowo wizerunek króla — m ędrca — Geniusza Polski — głowy pań
stwa. Na potrzeby apoteozy króla posługiwano się mitologizacją, a kwestie słabości m ilitarnejzastępow ano wizjami rozwoju 
gospodarczo-kulturalnego. Broń zastępują więc symbole nauk, sztuk i rolnictwa. Inspiracji do oświeceniowejikonografii 
Polski dostarczyły obrady Sejmu W ielkiego (s. 358) i obchód uroczystości 3-majowych. Omówiono tu  m.in. powstałe z tej 
okazji okolicznościowe dekoracje i ikonografię akwafort Józefa Łęskiego (1791) i D aniela Chodowieckiego (1792) gdzie u 
osobienie państwa opiekuje się ludem i jest strażnikiem wolności (s. 372). W  kompozycjach z czasów Insurekcji personifika
cja „wcielała ideał wolności, całości, niepodległości” (s. 376). Z  tego czasu uwagę zwraca obraz Smuglewicza „Grób Ojczyz
ny” (1794?) przejęty w innych przedstawieniach, którego motywem zasadniczym był grób ze stojącą obok kobietą, skutą 
kajdanami i bronioną przez Kościuszkę. Po roku 1795 personifikacja ojczyzny była przedstawiana jako m atrona w welonie 
i w kajdanach.

Omawiana książka jest interesującym opracowaniem zmieniających się od XVI do X V III wieku wyobrażeń Polski. 
Na te przemiany miały wpływ: pozycja władcy, ustrój, kształt terytorialny państwa, aktualne wydarzenia polityczne oraz 
inne uwarunkowania. Zaprezentowany m ateriał ikonograficzny jest imponujący, podziw budzi bogactwo tak szczegółów, 
jak i treści.

Iwona M. Dacka-Górzynska 
Instytut Historii PAN  

Warszawa

David M. S m i t h, Supplement to the Guide to Bishops’ Registers o f  England and Wales. A  Survey 
from  the M iddle Ages to the Abolition o f  Episcopacy in 1646, The Canterbury and York Society, 
[York] 2004, ss. 40.

Zapewne wśród polskich badaczy średniowiecznych i nowożytnych kancelarii biskupich znana jest mająca charakter 
fundam entalnejpom ocy w arsztatow ejedycja Guide to Bishops’ Registers o f  England and Wales. A  Survey from  the Middle 
Ages to the Abolition o f  Episcopacy in 1646 (Royal Historical Society, Guide and H andbook  11, London 1981, ss. XVI + 286), 
opracowana przez mediewistę Davida M. Smitha, profesora archiwistyki i dyrektora Borthwick Institute of Historical R e
search uniwersytetu w Yorku, koordynatora m onum entalnejserii źródłowej English Episcopal Acta, zainicjow anejw  roku 
1973 pod auspicjami British Academy. Publikacja ta stanowi przewodnik po szeroko rozumianych księgach czynności bi
skupich pasterzy diecezji angielskich i walijskich od pojawienia się tego rodzaju źródeł aż do likwidacji hierarchii kościelnej 
(wówczas już anglikańskiej) w dobie wojny dom ow eji rewolucji (1646 r.). Edycja ta adresowana jest przede wszystkim do 
historyków z Wysp Brytyjskich, jednak również z perspektywy polskiego badacza stanowi ona użyteczny punkt odniesienia 
z racji możliwości dokonywania porównań i formułowania na ich podstawie wniosków, oraz jako konkretny wzór, czy też 
przynajm niejogólny model do naśladowania.

O ile w naszych realiach początek okresu księgi wpisów w przypadku kancelarii biskupich datuje się dopiero na XV w.,
0 tyle w Anglii terminus a quo w tym względzie jest wcześniejszy o dwa stulecia. Już z pierw szejtercji X III w. pochodzą naj
starsze księgi wpisów z kancelarii biskupich w diecezji Lincoln i archidiecezji York, natom iast z drugiej połowy tego stule
cia także ze wszystkich pozostałych diecezji angielskich. Jedynie w przypadku biskupstw walijskich najwcześniejsze ślady 
występowania księgi wpisów odnoszą się dopiero do końca XIV w. O zagadnieniach natury bardziejteoretycznej, związa
nych z recepcją w kancelariach biskupich księgi wpisów (na wzór kancelarii pap iesk ie ji królewskiej) oraz późniejszą jej 
ewolucją, D. M. Smith pisze we wstępie do swego kompendium z r. 1981, który zawiera wiele cennych spostrzeżeń i konsta
tacji. Tak np. wspomina on, iż w księgach czynności arcybiskupów Canterbury i Y orku natrafić można na wyodrębnione 
działy z potwierdzeniami w godności (konfirmacjami) oraz urzędowymi poświadczeniami dopełnienia aktu sakry biskupów 
ordynariuszy diecezji wchodzących w skład danej prowincji kościelnej. Tymczasem w przypadku polskiej organizacji m etro
politalnej tak się tragicznie złożyło, że Acta archiepiscopalia arcybiskupów gnieźnieńskich z doby staropolskiej niemal w ca
łości uległy zagładzie podczas II wojny św iatow ej(jedyny wyjątek, to księgi z lat 1440-1448, 1465-1472, 1482-1493
1 1739-1740 oraz z okresu rządów pasterskich Michała Jerzego Poniatowskiego i dwóch jego kolejnych następców), a i Acta 
archiepiscopalia arcybiskupów lwowskich znane są tylko w niepokaźnejliczbie. Zarówno jednak w przypadku tych p ier
wszych, jak i drugich, w ogóle nie natrafiamy w nich na tego rodzaju dział, o jakim wspomina D. M. Smith (skądinąd nie 
ulega wątpliwości, że i nasi rodzimi metropolici udzielali w średniowieczu konfirmacji elektom na którąś ze stolic sufraga- 
nalnych, a nieraz też osobiście dopełniali aktu ich konsekracji). W  odniesieniu znów do formułowanej przez niektórych ba
daczy opinii, że każda z tychże wytworzonych w kancelarii biskupiejksiąg miała swójduplikat, D. M. Smith wyraża przeko
nanie, że chodziło raczejo  „roboczą” wersję i późniejszy „czystopis”, a nie o świadomie sporządzane celem lepszego zabez
pieczenia akt kopie. Znam ienna rzecz, że co się tyczy naszych rodzimych realiów nie zachowały się nawet tego rodzaju


