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Korzystanie z tekstu źródła ułatwiają  trzy indeksy — osobowy, geograficzny  i rzeczowy. Skorowidz geograficzny  (w ję-
zyku polskim) zbiera wszystkie nazwy miejscowości w brzmieniu szesnastowiecznym. W przypadku, gdy taka forma  nazwy 
znacząco  odbiega od obecnej, zastosowano system odsyłaczy. Podobnie postępowano, gdy nazwa łacińska nie pozwalała na 
łatwe zorientowanie się, o którą  miejscowość chodzi. Dwa pozostałe indeksy są  sporządzone  w języku łacińskim. Indeks 
osobowy ułożono według imion (lub, jeśli wystąpiły,  według nazwisk). Dołączono  informacje  występujące  w tekście źródła 
— imię ojca (ew. imiona rodziców), zawód, miejsce pochodzenia. Skorowidz rzeczowy obejmuje terminy prawne, nazwy 
instytucji, zawodów, przedmiotów, urzędów, a także tytulaturę stanową  i nazwy stopni pokrewieństwa. Tak rozbudowany 
system indeksów ułatwia korzystanie z wydawnictwa, pozwalając  na szybkie dotarcie do informacji  i dokonywanie różnego 
rodzaju zestawień. 

Album civium Starej Warszawy to wydawnictwo opracowane bardzo starannie. Stanowić ono będzie cenną  pozycję 
w warsztacie historyków zajmujących  się tak dziejami miast, jak i historią  Mazowsza. Miejmy nadzieję, że przyczyni się ono 
do dalszego rozwoju badań nad społecznością  miejską  Warszawy. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

David P e a r s o n , Provenance Research in Book History.  A Handbook,  The British Library 
& Oak Knoll Press. 1998, wyd. 2, ss. 326. 

David Pearson od wielu lat specjalizuje się w bibliologii historycznej, szczególnie historii opraw. Jako bibliotekarz 
w National Art Library (Victoria and Albert Museum), a obecnie w Wellcome Institute for  the History of  Medicine 
w Londynie posiada znakomity materiał badawczy dla studiów nad badaniami proweniencyjnymi książek  rękopiśmiennych 
i drukowanych. Oba wspomniane zbiory posiadają  poważne kolekcje opraw historycznych. 

Recenzowana książka  jest drugim wydaniem (po czterech latach) przewodnika po metodach ustalenia pochodzenia 
książki.  Wskazuje sposoby i narzędzia do zdobycia jak największej ilości informacji  na temat konkretnego egzemplarza, 
będącego  fizycznie  istniejącym  źródłem historycznym. W Polsce źródła te są  niemal w ogóle nie wykorzystywane, natomiast 
w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych od dłuższego czasu prowadzi się poważne badania nad źródłami 
bibliologicznymi. 

Autor oparł się na materiale brytyjskim od końca XV do początku  XIX w., czyli od wprowadzenia druku do jego 
mechanizacji, zmieniającej  radykalnie produkcję książki  i jej dystrybucję. Materiał średniowieczny jest w omawianej pozy-
cji uwzględniony marginesowo, bowiem, jak sam autor stwierdza we wstępie, „mediewiści są  znacznie bardziej zaawanso-
wani od porenesansowych badaczy w ustalaniu proweniencji dzięki «Medieval libraries of  Great Britain»1 i podobnym 
ułatwieniom" (s. 2). 

Przynależność książek  do bibliotek konkretnych osób jest wiarygodnym źródłem poznania zakresu świadomości inte-
lektualnej i religijnej. Oczywiście przy zastosowaniu wszystkich potrzebnych metod krytyki i wyeliminowaniu kryterium 
życzeniowego (np. musiał znać książkę...).  Od początku  XIX w. księgarze podnosili wartość książek  poprzez wskazanie 
wybitnego właściciela. Już w średniowieczu książka  należąca  do świętego uważana była za relikwię. Jako przykład Pearson 
powołuje się na ewangeliarz św. Kutberta (zm. 687). 

Omawiana książka  podzielona jest na osiem rozdziałów. W pierwszym, wstępnym, przedstawiono podstawowe proble-
my stojące  przed badaczami pochodzenia książki,  a także korzyści płynące  z wyników ich badań. W rozdziale drugim 
zatytułowanym Inscriptions,  mottoes & other manuscript additions  szczegółowo rozważono wszystkie wpisy pozwalające 
określić dzieje konkretnego woluminu. Najstarszym i najpopularniejszym do dzisiaj sposobem określenia przynależności 
jest zapis imienny właściciela, np. Ex libris Laurentii Traves  lub Sum Gulielmi  Voii  lub Joannes  Frithus  me iure tenet.  Miejsce 
i charakter wpisu zależą  od indywidualnych upodobań właściciela. Jakkolwiek większość występuje w języku łacińskim lub 
narodowym, zdarzały się jednak wpisy podporządkowane  językowi dzieła, zwłaszcza na książkach  greckich. Pearson podaje 
przykład Johna Morrisa (zm. 1658), który na książkach  łacińskich podpisywał się Iohannes  Mauritius,  francuskich  Jean 
Maurice,  a włoskich Giovanni Maurizio.  Wpisy zawierały obok nazwiska profesję,  tytuły naukowe, cenę, miejsce i datę 
zakupu książki  lub osobę darczyńcy. Zdarzały się również inne, np. John  Barcllay  This  booke ise mine he that steles this 
booke frome  me he shaal be hanged  on trie lub This  booke ifyu  read  out 6 pages a day  may be read  out in 5 months & 19 dayes 
N.  Hookes  (s. 16). Zamiast nazwiska właściciele pozostawiali czasem monogramy składające  się z liter imienia i nazwiska. 

David Pearson dokładnie omawia występujące  w książkach  angielskich motta. Najpopularniejsze w drugiej połowie 
XVI i pierwszej XVII wieku zwykle występują  w języku łacińskim, rzadziej angielskim lub greckim. Najczęściej odwołują 
się do Boga (Mors  Christi  vita mea, Post tenebras spero lucem, Cantemus  domino  gloriose),  choć zdarzały się nawiązujące  do 
nazwiska właściciela, np. George'a Walkera motto He  that walkes  pure, walkes  sure. Oprócz podania najważniejszych 
pozycji bibliograficznych  autor zestawił najczęściej występujące  motta w książkach  angielskich. Wśród nich można zna-

1 N. R. Ker, Medieval  Libraries of  Great Britain, London 1964. 
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leźć motto Amas victoria curam (s. 27). Wydaje się jednak, że należy ono do Jana Szczęsnego Herburta z Fulsztyna (1567-
-1616) pisarza politycznego i wydawcy dzieł historycznych, w tym po raz pierwszy Annales Jana Długosza, a nie do angiel-
skiego kolekcjonera J. Herborda, jak chce Pearson. W Bibliotece Narodowej znajdują  się dwa tomy dzieła Grégoire'a Pier-
re'a (1540-1617) Syntagma  iuris universi atque legum pene omnium gentium et rempublicarum praecipuarum in tres partes 
digestum  (Lyon 1582), opatrzone tym mottem z podpisem identycznym i z datą  1584 r. (BN XVI. F.1374). Ponadto autor 
błędnie odczytał motto, faktycznie  brzmiące  Amat victoria curam, pochodzące  z Carmina  Katullusa (LXII: Carmen nuptia-
le w. 16). 

Bardzo interesujący  dla polskiego bibliologa jest podrozdział Manuscripts  bookplates  and  calligraphic  insciptions, 
omawiający  rzadkie rękopiśmienne ekslibrisy. Następnie zostały przedstawione znaki herbowe, występujące  w książkach 
rękopiśmiennych i drukowanych oraz oznaczenia księgarzy uzupełnione zaszyfrowaną  ceną.  Rozdział drugi kończy omó-
wienie wpisów bibliotecznych od XII do XIX w. 

Rozdział trzeci poświęcony jest ekslibrisom (bookplates),  ekslibrisom napisowym (book  labels)  i pieczątkom  własno-
ściowym (book  stamps). Ekslibrisy upowszechniają  się w Anglii dopiero pod koniec XVI w. Autor wyróżnia kilkanaście 
stylów (Tudoresque, Carolian, Early Armorial, Jacobean, Chippendale, Spade shield, Wreath and Ribbon, Die-sinker, 
Bookpile, Library Interior, Trophy, Cipher Plates). Podrozdział uzupełnia przewodnik po literaturze, pozwalającej  zidenty-
fikować  ekslibrisy. Godna zauważenia jest publikacja osobnych periodyków, poświęconych tym znakom własnościowym 
(np. angielski półrocznik „The Bookplate Journal" wydawany przez The Bookplate Society od 1983 r. lub amerykański 
rocznik „American Society of  Bookplate Collectors and Designers Yearbook" wychodzący  od 60 lat). Polską  bibliologię 
reprezentują  tylko Exlibrisy  polskie  szesnastego i siedemnastego  wieku  Edwarda Chwalewika (Wrocław 1955). Pearson oma-
wia w układzie geograficznym  największe angielskie kolekcje ekslibrisów. 

Rozdział czwarty zawiera omówienie znaków proweniencyjnych, znajdujących  się na oprawie książki.  Najwięcej miej-
sca poświęcono superekslibrisom (armorial  binding  stamps), występującym  w Europie od XV w., a w Anglii od drugiej 
połowy XVI w. Podobnie jak w części poświęconej ekslibrisom, tak i ten rozdział został zaopatrzony w odpowiednie odsyła-
cze do kolekcji i bibliografii.  Ponadto omówiono występowanie inicjałów, monogramów, mott wyciśniętych w oprawie lub 
wygrawerowanych w metalowej plakiecie oraz naklejek i charakterystycznych brzegów bloku książki. 

W następnym rozdziale omówiono katalogi aukcyjne i ich przydatność w badaniach proweniencyjnych. Dla polskiego 
badacza, słabo orientującego  się w znakomicie rozwiniętym od 350 lat rynku handlu książką  w Wielkiej Brytanii, jest to 
informator  nie do przecenienia. Warto zwrócić uwagę na wyróżnienie przez Pearsona zespołu katalogów aukcyjnych 
polskiego antykwariusza Michała Wilfrida  Woynicza (Voynich), którego „początki  kariery były bardziej barwne niż u prze-
ciętnego antykwariusza; zaangażowany w polski ruch rewolucyjny był aresztowany w Warszawie, a następnie zesłany do 
kopalni soli na Syberii, skąd  uciekł w 1890 r." (s. 168). Michał Woynicz (1865-1930), słabo znany w Polsce, w Anglii 
i Stanach Zjednoczonych jest dobrze rozpoznawalny, słynny jest pochodzący  z jego zbiorów tajemniczy Voynich  Manu-
script . 

Rozdział szósty poświęcono katalogom i spisom prywatnych bibliotek. Rozdział siódmy prezentuje podstawowe dla 
publikacji indeksy proweniencji zbiorów angielskich, amerykańskich i kanadyjskich w układzie chronologicznym. 

W rozdziale ostatnim Pearson zebrał pozostałe przydatne do badań proweniencyjnych informacje.  Najpierw została 
omówiona terminologia heraldyczna, następnie podręczniki paleografii,  typowe abrewiacje, słowniki biograficzne  (narodo-
we, duchowieństwa, palestry, urzędników, lekarzy), albumy studentów, genealogie. Rozdział kończy stan badań nad kolek-
cjonerstwem i historią  bibliotek. 

Książka  jest dobrym przewodnikiem po angielskiej terminologii proweniencyjnej. Poznanie jej pozwala ustrzec się 
przed wieloma, niestety popularnymi błędami. Np. występujący  w języku angielskim termin ex libris,  nie oznacza polskiego 
ekslibrisu, czyli odbitki zwykle drzewo- lub miedziorytniczej, ale wpis proweniencyjny. Ów polski ekslibris nazywany jest 
w języku angielskim bookplate  (ekslibris właściwy) lub book label  (ekslibris napisowy). 

Omawiana tu książka  jest zarazem bardzo dobrym przewodnikiem dla początkującego  bibliofila  i stanowi podstawowe 
narzędziem warsztatu wyrafinowanego  badacza źródeł, ale jedynie w zakresie kolekcji angielskich. Autor słabo orientuje 
się w literaturze obcej. W zakresie polskiej prawie wcale. Nie umniejsza to jednak jego zasług dla zaprezentowania stanu 
wiedzy i badań nad życiem książki  w Anglii. 

Tomasz  Makowski 
Bibloteka  Narodowa 

Warszawa 

2 E. Stoffel-Ożogowa,  Woynicz  Wilfryd  Michał,  w: Słownik  pracowników książki  polskiej,  Warszawa-Łódź 1972, s. 987. 


