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rowe — przedstawiają wybrane stronice inkunabułów, a także pisma pochodzące z bibliotecznego archiwum. Całość opracowania wieńczy adnotowana bibliografia publikacji
(s. 97–114), w których powoływano się na bibliografię Fedora Maksymenki z 1958 roku.
Bibliografię przygotowali Hałyna Dombrowska i Mykoła Ilkiw-Swydnickij.
Bez najmniejszej wątpliwości omawiany tu katalog inkunabułów jest dziełem ważnym i zdecydowanie przewyższa swój pierwowzór. Można jednak znaleźć kilka mankamentów. Opracowujący nową edycję nie wysunęli się zbytnio poza pierwotną koncepcję
Maksymenki, a można było opisy inkunabułów wzbogacić, choćby informując o proweniencjach czy notach rękopiśmiennych, co sugerowała jeszcze w 1967 roku Eugenia Triller17. W edycji z 2011 roku nie uwzględniono tego postulatu, a szkoda. Na niekorzyść nowego opracowania przemawia też, że nie pokuszono się o uzupełnienie spisu Maksymenki
o pozycje, które znalazły się w zasobach biblioteki po roku 1958. Owszem, jest o nich
mowa we wprowadzeniu dotyczącym historii formowania się lwowskiej kolekcji inkunabułów, ale zabrakło szczegółowego zestawienia, popartego indeksami, takiego, jakie
przedstawił Maksymenko. I wreszcie kwestia erraty — szesnaście pomyłek, trochę dużo.
Zaletą natomiast nowej wersji katalogu jest materiał ilustracyjny, rekompensujący w części wytknięte niedociągnięcia, nienaruszające przecież całościowego wizerunku wydania.
Ilustracje nie tylko zdobią wydanie, ale znacznie wzbogacają informację o lwowskich
paleotypach, a przede wszystkim zachęcają do ich bliższego poznania. Pamiętając, że zadaniem nowej, jubileuszowej, edycji katalogu było przede wszystkim włączenie kolekcji
uniwersyteckich inkunabułów do naukowego obiegu, spełniła ona zamierzenia inicjatorów przedsięwzięcia, a zawartość opracowania czyni je przydatnym także dla wszystkich
miłośników dawnej książki.
							Halina Rusińska-Giertych
17

Pisała wówczas: „nie ma natomiast wykazu alfabetycznego drukarzy i nakładców. Ponieważ pominięto w opisach proweniencje oraz wszelkie notatki rękopiśmienne, znajdujące się na
paleotypach, nie ma więc indeksu osób ani indeksu rzeczowego, cen itp., przez co zatarty jest obraz
drogi książki”. Zob. E. TRILLER, op. cit., s. 184.

Joseph A. Dane, What Is a Book? The Study of Early Printed Books. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press 2012, XV, 276 s., il., ISBN
978-0-268-02609-7
Joseph A. Dane to kolejny badacz, który spróbował odpowiedzieć na z pozoru proste
pytanie „czym jest książka?”, postawione w tytule jego opublikowanej w 2012 roku pracy.
Dane, historyk literatury, profesor anglistyki Uniwersytetu Południowej Kalifornii (University of Southern California) w Los Angeles, jest znawcą twórczości i epoki Geoffreya
Chaucera. Zainteresowania naukowe i dotychczasowe publikacje J. Dane’a1 są istotne
dla omawianej książki, gdyż jak pisze we Wstępie (s. 4), wiele z wykorzystanych w niej
1

Tu należy wymienić przede wszystkim dwie jego książki: Out of Sorts. On Typography and
Print Culture (Philadelphia-Oxford: University of Pennsylvania Press 2011) i The Myth of Print
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przykładów i poruszanych problemów pochodzi z jego poprzednich prac bądź zwróciło
jego uwagę w trakcie ich pisania, a więc jako badacz historii dawnej literatury angielskiej
powołuje się przede wszystkim na inkunabuły i angielskie książki wydane do 1640 roku.
What is a Book? to pytanie o książkę z epoki druku ręcznego. Praca jest wprowadzeniem do historii książki drukowanej, przeznaczonym przede wszystkim dla studentów
i osób, które dopiero zapoznają się z różnymi aspektami dawnej książki, ale nie zawiedzie ona także specjalistów, znawców tematu. Chronologicznie autor obejmuje całą erę
druku ręcznego, czyli okres od około 1450 do 1800 roku, i tylko wyjątkowo wychodzi
poza te ramy, na przykład pisząc o technikach ilustracji. I jeszcze jedna istotna wstępna
uwaga — Dane dokonuje rozróżnienia między książką fizycznie istniejącą, „materialnym
przedmiotem, który istnieje w [konkretnym] czasie i miejscu i nosi w sobie swoją własną unikatową historię”, a słowem lub terminem ‘książka’ odnoszącym się do pojęcia
abstrakcyjnego — książki będącej jednym z wielu zasadniczo identycznych egzemplarzy
danego wydania (s. 7–8), poświęcając w swej pracy uwagę przede wszystkim konkretnym
egzemplarzom książek.
Autor podzielił swoje opracowanie na dwie części: pierwsza składa się z siedmiu,
druga z sześciu rozdziałów. Wprawdzie w kolejności prezentacji materiału widoczny jest
logiczny układ, autor przechodzi od wyjaśniania zagadnień prostych do bardziej złożonych, ale — jak sam zaznacza — nie ma konieczności czytania książki w zaproponowanym przez niego porządku. Mimo że treści poszczególnych części często się łączą
i uzupełniają, a Dane nawiązuje do przytoczonych wcześniej przykładów, to w większości
kolejne rozdziały stanowią do pewnego stopnia samoistne partie.
Autor wprowadza w świat pierwszych książek drukowanych, od ich budowy po
podstawowe czynności drukarskie, wyjaśnia terminy, z którymi czytelnik spotka się na
kolejnych stronach publikacji. Zwraca uwagę na takie elementy, jak kolofon, sygnatury,
kustosze, objaśnia pojęcie formatu bibliograficznego i pokazuje, z czego wynikały różnice
w wielkości książek tego samego formatu, objaśnia też terminy związane z cechami nabytymi książek, jak oprawa i znaki własnościowe.
Pisząc o rozmiarach książki (jej objętości i formacie), zastanawia się nad zależnością
między tymi elementami a kosztami produkcji i dystrybucją książki, jej funkcją, przeznaczeniem czytelniczym i kolekcjonowaniem. Wieloma ciekawymi informacjami dzieli się
autor z czytelnikami w rozdziale trzecim, poświęconym farbie drukarskiej i papierowi,
skupiając się zwłaszcza na drugim z wymienionych elementów. Badacz starych druków
nieraz spotyka się z książkami z tego samego nakładu, które były drukowane na papierze
o różnym pochodzeniu, niekiedy w jednym egzemplarzu można natrafić na różne partie
papieru, nawet wyprodukowanego w różnych okresach (na przykład karty przybyszowe
w przypadku nowej oprawy lub konserwacji książki w późniejszym czasie). Dane zapoznaje czytelnika z budową sita papierniczego, znakami wodnymi, ich usytuowaniem
i znaczeniem, omawia ich rejestry (zarówno wydawnictwa książkowe, jak i bazy elektroniczne) oraz trudności z identyfikacją papieru (ustaleniem papierni, datowaniem) za po-

Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method (Toronto: University of Toronto Press 2003).

Roczniki Biblioteczne LVII, 2013
© for this edition by CNS

RB 57-2013.indb 187

2014-05-28 10:19:28

188

RECENZJE

mocą filigranów. Nietrudno zauważyć, że interesują go tylko wybrane aspekty związane
z papierem — zwraca uwagę na te problemy, z którymi styka się badacz dawnej książki.
W podobnie ograniczonym zakresie interesują Dane’a kwestie związane z techniką drukarską, wychodzi on bowiem z założenia, że dokładna znajomość budowy prasy
drukarskiej, nazwy wszystkich jej elementów, bardziej przydatne mogą być studentom
technologii niż historykom książki. Dlatego zamiast rozkładać na czynniki pierwsze prasę
drukarską, skupia się na efektach pracy warsztatów drukarskich. Opisuje etapy powstawania książki, kierując uwagę odbiorcy na specyfikę książek z epoki druku ręcznego, na powstałe w trakcie jej tłoczenia różne warianty — efekt na przykład dokonywanej w czasie
druku korekty lub niedoskonałości pracy warsztatu (jak rozsypanie składu i konieczność
jego ponownego złożenia, luźne czcionki). Z tego powodu dość drobiazgowo omawia
takie procesy, jak składanie tekstu, łamanie oraz typowe wyposażenie przeciętnej drukarni
w czcionki i inny materiał drukarski.
Ostatnie trzy rozdziały tej części książki odnoszą się już do wizualnej strony wydrukowanego tekstu: kompozycji typograficznej książki (Dane wskazuje, jakie czynniki
mogły mieć wpływ na wybór układu strony) i pism drukarskich (wymienia kroje czcionek
najczęściej spotykane w XV i XVI wieku, opisuje ich charakterystyczne cechy i zastosowanie, podając przy tym najważniejsze klasyfikacje i ich znaczenie dla identyfikacji
piętnastowiecznych oficyn drukarskich i anonimowych typograficznie i chronologicznie
książek z początków ery druku) oraz techniki ilustracji spotykane w dawnej książce. Opisał techniki wykorzystywane przede wszystkim w książkach opublikowanych do końca
XVIII wieku: wypukłe (drzeworyt), wklęsłe (miedzioryt, mezzotinta), wspomniał także
o technikach płaskich (litografia) i innych stosowanych już w późniejszym okresie, jak
metody fotograficzne czy światłodruk. W nawiązaniu do ilustracji drzeworytowej krótko
wspomniał o książkach drzeworytowych.
Po wprowadzeniu czytelnika w podstawowe zagadnienia i terminologię odnoszącą się
do powstawania i budowy dawnej książki, w drugiej części pracy J. Dane pokazuje, jak zdobyta wiedza może być wykorzystana w praktyce. Tu przede wszystkim koncentruje się na
konkretnych egzemplarzach książek z ich cechami nabytymi. Takimi niewątpliwie są oprawy
i znaki własnościowe, zachowane na okładzinach i/lub kartach wielu woluminów — elementy, które pokazują własną, indywidualną i niepowtarzalną historię książek. W epoce druku
ręcznego tylko część książek trafiała do nabywcy zaopatrzona w oprawę nakładową, pozostałe wykonane były na zamówienie konkretnych właścicieli. Wiele woluminów z różnych powodów podlegało ponownemu oprawianiu. Identyfikując oprawy, określając czas, warsztat
i region, z którego się wywodzą, nieraz zauważa się różnicę między miejscem druku książki
a miejscem powstania oprawy i jest to niewątpliwie impuls do badania dystrybucji książek.
Sporo informacji o historii kolekcjonerstwa książek, czytelnictwa, ale i drukarstwa
mogą dostarczyć badania proweniencyjne. Na ujawnianych kolejnych właścicieli badanych
egzemplarzy książek możemy spojrzeć przez zgromadzone przez nich dzieła, pytając, co
ich dobór, traktowanie mówią o samym właścicielu, ale także co badana kolekcja może nam
powiedzieć o historii książki, jak zmieniała się przez wieki wartość dawnej książki, zarówno
dla badaczy, jak i dla kolekcjonerów. Z właścicielami książek wiążą się w dużym stopniu
kolejne zagadnienia poruszane w omawianej pracy: klocki introligatorskie (i przy okazji
klocki wydawnicze) oraz fragmenty dawnych książek znajdowane jako elementy oprawy
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w różnych woluminach. Przy okazji Dane zauważa, że problemy te interesują badaczy czasami jako trudne do rozwiązania zadanie bibliograficzne, a także jako jedna z dróg do zrozumienia recepcji książek, konwencji ich czytania. Sam jednak wobec takiego podejścia
pozostaje sceptyczny.
Kolejny ważny problem dotyczy opisu bibliograficznego starodruków, stosowanego w różnych bibliografiach i katalogach. Dane na konkretnych przykładach pokazuje
różnice między opisem książki w bibliografii rejestracyjnej (enumerative bibliography)
i opisowej (descriptive bibliography). W takich bibliografiach przedmiotem opisu nie
jest konkretny, fizycznie istniejący egzemplarz, ale abstrakcyjny egzemplarz wzorcowy.
W świetle przedstawionych w pierwszych rozdziałach pracy praktyk drukarskich, raz zamierzonych, innym razem nie, widać, że przed bibliografami, szczególnie twórcami bibliografii opisowych, którzy chcą uwzględnić wszystkie zaistniałe sytuacje, stoi zadanie
trudne, a czasem nawet niemożliwe do wykonania.
W publikacji takiej jak recenzowane dzieło Dane’a nie mogło zabraknąć informacji
o faksymiliach i cyfrowych kopiach książek epoki druku ręcznego, jakie pojawiły się wraz
z rozwojem technologii. Pełnią one obecnie bardzo różne funkcje: mogą być traktowane
jako obiekty kolekcjonerstwa oraz narzędzia badawcze. Dane zwrócił uwagę na problem
wyboru egzemplarza będącego podstawą faksymile i kopii cyfrowej. Zdarza się, że reprodukcji podlegają tylko fragmenty książek, których następnie używa się, by uzupełnić
zdefektowane egzemplarze, często z taką finezją, że różnica między częścią oryginalną
a faksymile dla niewprawnego oka jest niewidoczna. Podejmowane są też próby użycia
faksymile z zamiarem dokonania fałszerstwa.
Dane poświęcił ponadto nieco miejsca elektronicznym bazom danych obejmującym
stare druki. Analizując takie projekty, jak: The Incunabula Short Title Catalogue (ISTC),
English Short Title Catalogue (ESTC), Early English Books Online (EEBO) i Eighteenth-Century Collections Online (ECCO), wskazał na możliwości ich wykorzystania, ale też
na liczne ograniczenia i trudności (różnej proweniencji), które napotyka osoba z nich korzystająca. Ich prezentacja, podobnie jak wspomniana informacja o bibliografiach, miała
na celu pokazanie możliwości wykorzystania tych narzędzi do badań i do samodzielnego
opracowania bibliografii.
Sądzę, że po zapoznaniu się z tą publikacją czytelnik otrzyma sporą porcję informacji na temat książek z epoki druku ręcznego. Nie jest to typowy kurs historii książki, ale
solidny przewodnik, który pozwala poznać strukturę pierwszych książek drukowanych,
etapy ich powstawania, pokazując jednocześnie problemy, na które może natrafić osoba
zainteresowana starymi drukami. Przejrzysta konstrukcja pracy, wyodrębnienie w ramach
rozdziałów podrozdziałów, kończenie poszczególnych części podsumowaniem stanowią
ułatwienie w odbiorze treści dla osób, które zaczynają pracę z dawną książką. Użyteczny jest zestaw ilustracji, starannie i w przemyślany sposób dobranych, do których autor
często się odwołuje, wyjaśniając trudniejsze zagadnienia. Bardziej skomplikowane problemy stara się tłumaczyć na konkretnych przykładach, najczęściej czerpiąc z własnych
doświadczeń badawczych lub konstruując hipotetyczne sytuacje. J. Dane najpierw wprowadza czytelnika w teorię i historię dawnej książki, następnie wskazuje, jak wykorzystać
zdobytą wiedzę w praktyce. Zachęca czytelnika do zwrócenia uwagi nie tylko na tematy
najczęściej podejmowane przez historyków książki, skoncentrowane wokół dzieł pomni-
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kowych, jak na przykład Biblia Gutenberga, druki Caxtona, Aldusa Manutiusa, firmy Estienne’ów itp. Dla Dane’a rzeczywista historia książki składa się z pospolitych edycji,
takich jak gramatyki Donata, które dzięki mnogości wydań są dowodem na wzrost umiejętności czytania i pisania.
Iwona Imańska

Ian Maclean, Scholarship, Commerce, Religion: The Learned Book in the Age
of Confessions, 1560–1630, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press 2012, XIV, 380 s., il., ISBN 978-0-674-06208-5
W 2012 roku w prestiżowym Harvard University Press ukazało się interesujące opracowanie na temat dziejów książki w późnym renesansie. Jego autorem jest Ian Maclean,
profesor Uniwersytetu w Oxfordzie, znawca epoki i historii jej życia umysłowego, który
z czasem poszerzył swoje zainteresowania badawcze o historię książki1. W omawianej
pracy znajdujemy kompleksowe przedstawienie rynku książki naukowej przełomu XVI
i XVII wieku, od etapu powstawania dzieł, począwszy od autorów i ich mecenasów, przez
wydawców, cenzorów, drukarzy, sprzedawców po nabywców. I. Macleana interesowały
nie tylko wymienione procesy, ale przede wszystkim mechanizmy funkcjonowania rynku
książki naukowej w pomyślnym dla niej okresie, choć w skomplikowanych warunkach
zewnętrznych. Chciał jednocześnie zaobserwować, jak dalece publikowanie, dystrybucja
i sprzedaż książek służyły transmisji wiedzy w tym czasie.
I. Maclean koncentruje się przede wszystkim na określonym w tytule przedziale czasowym: od roku 1560 do 1630. Analizowane siedemdziesiąt lat to okres długi, czas wielu przemian kościelno-religijnych, politycznych, kulturowych i społecznych w różnych
częściach Europy, wśród których bodaj najważniejsza była konfesjonalizacja zapoczątkowana przez reformację. Ukształtowaniu się nowych systemów religijno-kulturowych
towarzyszyło przenikanie poszczególnych wyznań do życia publicznego i prywatnego.
Tworzące się wówczas kościoły dążyły do podkreślenia własnej odrębności konfesyjnej,
do monopolizowania szkolnictwa; miały też własne formy cenzury. Każdy z powstających kościołów potrzebował swojej wersji Pisma Świętego, edycji ojców Kościoła zredagowanych przez członka danego wyznania, własnej historii Kościoła, piśmiennictwa
dydaktycznego i in. Jak zauważa I. Maclean, skutkiem tego był wzrost liczby publikacji
teologicznych, ale wpływ religii widoczny był też w innych dyscyplinach, dlatego wybrane przez autora czasy wydają się szczególnie interesujące (s. 7–8).
Przedmiotem badań Macleana są wydawnictwa specjalistyczne z różnych dziedzin
wiedzy oraz służące nauczaniu. Precyzyjne określenie pola badawczego nie było łatwe.
Wyznaczając je, autor posiłkował się między innymi dwoma bibliograficznymi kompen1 Omawiana praca jest drugim wydawnictwem książkowym I. Macleana poświęconym historii książki, po wydanym w 2009 roku Learning and the market place: essays in the history of
the early modern book (Leiden-Boston: Brill), opracowaniu składającym się z czternastu esejów
w większości już wcześniej zamieszczonych w różnych czasopismach.

Roczniki Biblioteczne LVII, 2013
© for this edition by CNS

RB 57-2013.indb 190

2014-05-28 10:19:28

