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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-
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wartych w bogatej bibliografii,  dotyczącej  źródeł jak i opracowań, umieszczonej w pracy Cz. Hernasa, Barok,  Warszawa 
1973" (s. 10). Nie wiemy więc, w jakim stopniu ustalenia są  reprezentatywne dla druków XVII stulecia, traktowanego 
zresztą  dość dowolnie. Podobnie nie zostały określone zasady doboru obiektów z dziedziny malarstwa, rzeźby i grafiki. 
Wobec wyłączenia  z badań rękopisów należałoby się spodziewać wiarygodnego przedstawienia tematu na podstawie dru-
ków. Związany  z tym jest problem określenia wpływu dzieł obcych na polską  kulturę. A. Dzięcioł, powołując  się wielokrot-
nie na Ripę czy Picinelliego, nie wskazuje, w których bibliotekach polskich można było spotkać ich dzieła, przez jakich 
autorów byli cytowani, czy więc można przenosić wprost ich przedstawienia do polskiej kultury? 

Poważne zastrzeżenia budzi wnioskowanie A. Dzięcioł w sprawach kultury kontrreformacyjnej.  Najczęściej występuje 
połączenie  negatywnego terminu „stereotyp" z terminem „kontrreformacja"  w licznych zarzutach stawianych reformie  kato-
lickiej. I tak Autorka kończy wywód o książce  symbolizującej  herezję słowami: „Niszczenie ksiąg  uznanych za heretyckie 
było jedną  z metod walki religijnej, stosowanych również w Polsce. W Rzeczypospolitej palono księgi heretyckie i karano 
drukarzy, którzy je wydrukowali". Następnie opisuje sposoby ośmieszania protestantów przez katolików, aby dojść do 
konkluzji: „Księga symbolizująca  Biblię protestancką  i religię reformowaną  była przedstawiana i opisywana w sposób ten-
dencyjny w celu zdyskredytowania idei reformacyjnych.  W założeniu autorów utworów sowizdrzalskich, oznaczać miała 
w odczuciu odbiorców błędną  i z gruntu fałszywą  doktrynę, pozbawioną  wszelkiej wartości. Dla katolików miała być przy-
kładem «złej» księgi, która jako niosąca  herezję i fałsz,  wzbudzać może jedynie lekceważenie i pogardę. Jest skazana na 
zniszczenie i zapomnienie". Konstatacja ta nie jest uprawniona wobec nie uwzględnienia przez Autorkę literatury prote-
stanckiej przedstawiającej  naukę katolicką  lub zabiegi jezuickie w zakresie szkolnictwa, do czego bez słowa wytłumaczenia 
przyznaje się we wstępie. 

Z drobnych uwag: dlaczego dwóch Janów Zamoyskich, kanclerza wielkiego koronnego (zm. 1605 r.) i metropolitę 
lwowskiego (zm. 1614 r.), łączy  Autorka w indeksie w jedną  osobę? 

Przystępując  do lektury Książki  jako symbolu w kulturze  polskiej  XVII  wieku,  spodziewałem się studium bądź  bibliolo-
gicznego, stanowiącego  fundament  do erudycyjnych i teoretycznych badań, bądź  rozprawy teoretycznej prezentującej  stan 
badań polskich na tle światowej nauki. Autorka uznała, że nadszedł już czas na podsumowania, moim zdaniem niesłusznie. 

Tomasz  Makowski 
(Warszawa) 

Małgorzata K a g a n i e c , Heraldyka  Piastów  śląskich  1146-1707,  Rozprawy i Studia Mu-
zeum Śląskiego, Muzeum Śląskie, Katowice 1992, ss. 192 + 9 tablic nieliczb. + 4 nieliczb. 

Spośród wszystkich linii piastowskich najbogatszą  spuścizną  heraldyczną  szczyci się oczywiście najszerzej rozrodzona 
i najdłużej trwająca  gałąź  śląska.  Heraldykę Piastów śląskich  opracował już w 1936 r. Sylwiusz Mikucki (Historia  Śląska 
PAU, t. 3). Ponowne podjęcie monograficzne  tego tematu uzasadnia nie tyle postęp badań szczegółowych — ten jest 
nieznaczny — ile fakt,  że sumienne dzieło Mikuckiego sięgnęło tylko do końca XIV w., a zostawiło też wiele nie zawsze 
przekonująco  rozwiązanych  zagadek (głównie z zakresu genezy herbów i ich elementów). 

Praca M. Kaganiec ogarnia cały okres istnienia odrębnej śląskiej  linii Piastów. Figurująca  na karcie tytułowej data 
końcowa 1707 zdziwić może czytelnika wiedzącego,  iż Piastowie wymarli 32 lata wcześniej — ale jest uzasadniona (wtedy 
bowiem dopiero zmarła ostatnia Piastówna z urodzenia, używająca  też swego rodowego herbu). Mniej zasadna jest przyję-
ta data początkowa,  skoro rządy  śląskiej  linii piastowskiej zaczęły się dopiero w 1163 r. (po powrocie Bolesława Wysokiego 
do kraju), a pierwsze godło znane jest dopiero z początku  XIII w. (s. 12). 

Praca oparta została na niezwykle szerokiej kwerendzie źródłowej. W jej zasięgu znalazły się nie tylko publikowane 
pieczęcie, monety i nagrobki, ale także liczne zabytki dotąd  nie znane. Wykaz źródeł przytacza 25 polskich, niemieckich, 
czeskich, austriackich, holenderskich i szwajcarskich archiwów i bibliotek; właśnie w zbiorach zagranicznych trzeba było 
szukać pieczęci Piastówien wydawanych za mąż  w obce kraje. Nieco gorzej jest z wykorzystaniem publikacji. Dziwi, że 
Autorka nie wskazała żadnej z barwnych edycji Kodeksu  o św. Jadwidze  czy Kodeksu  Manesse,  że nie zna kolejnych (poza 
pierwszym) czterech już tomów Schlesisches  Urkundenbuch  (gdzie znajdują  się dokładne opisy pieczęci i ich wykazy). 
Wskazać też można kilka przynajmniej ważnych pozycji, które zgubiono, w tym m.in. artykuł P. Knötela o wotywnej tarczy 
Henryka Probusa (wyjątkowej  rangi zabytek nie znany Autorce!), czy znaną  w maszynopisie pracę H. Nehmiza o pieczę-
ciach książęcych1.  Osobno wskazać można kilka prac najnowszych, których Autorka widocznie już nie zdążyła  uwzględnić 
(praca powstała w 1985 r.)2. 

1 P. Knötel,Ein Votivschild  Heinrichs  IV.  von Breslau,  „Zeitschrift  des Vereins für  Geschichte Schlesiens" 66, 1932, s. 68 n.; także tegoż, Zur  Siegelkun-
de  von Stadt  und  Fürstentums  Glogau,  ibid. 65, 1931, s. 272 n.; H. Nehmiz, Die Siegel der schlesischen Piasten des 13. Jahrhunderts, Biblioteka 
Uniwersytecka we Wrocławiu. Zob. także: A. Bauch, Die Siegel  Herzog  Bolkos  II.  von Schweidnitz,  Pfandherrn  von Lausitz, mit besonderer  Berücksichti-
gung des  ältesten  Wappens  der  Lausitz resp. der  Niederlausitz,  „Schlesiens Vorzeit" 4, 1888, s. 39 n.; J. Wrzesińska, Problematyka  heraldyczna  w gotyckiej 
architekturze  Wrocławia,  w: Z  dziejów  sztuki  śląskiej,  Warszawa 1978, s. 203-246. 
2 W. Fabijański, Legenda  na pieczęciach piastowskich  książąt  legnicko-brzeskich  do  1675 r., „Ze Skarbca Kultury" 47, 1988, s. 7 n.; Z. Piech, Studia  nad 


