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Sygnet drukarski jako znak firmowy
i komunikat dla czytelników
Justyna Kiliańczyk-Zięba, Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku.
Źródła ikonograficzne i treści ideowe, Societas Vistulana, Kraków 2015,
ss. 343. ISBN 978-83-61033-89-9
W ostatnich latach ukazało się niewiele opracowań poświęconych dawnej
książce. Z tym większym zadowoleniem trzeba więc odnotować pojawienie się obszernej, erudycyjnej, a zarazem dobrze napisanej monografii Justyny Kiliańczyk-Zięby, poświęconej sygnetom dawnych polskich drukarzy. Książka ukazała się
ponad dwa lata temu, ale została dostrzeżona przede wszystkim przez badaczy
dawnej kultury, zwłaszcza tych zainteresowanych emblematyką oraz szeroko pojętymi kompozycjami słowno-obrazowymi doby renesansu, uszła natomiast uwadze
ludzi książki. Tymczasem Sygnety drukarskie w Rzeczypospolitej XVI wieku to publikacja wartościowa również z punktu
widzenia dziejów polskiej książki. Wydawać by się mogło, że po stosunkowo
niedawnej publikacji katalogu Ktarzyny Krzak-Weiss (Polskie sygnety drukarskie od XV do XVII wieku, Poznań 2006)
nowa książka o polskich sygnetach drukarskich nie jest potrzebna. Justyna Kiliańczyk-Zięba pokazała jednak, że warto było ją napisać.
Monografię rozpoczyna obszerne wprowadzenie, w którym autorka
prócz zreferowania stanu badań polskich i zagranicznych oraz omówienia
imponującej podstawy źródłowej swoich badań (ponad 1800 druków z XVI
Sygnet Jana Hallera „z gmerkiem w roli
głównej”, ręcznie kolorowany (J. Łaski,
Commune incliti Poloniae Regni privilegium,
Kraków: Jan Haller, 1506, BN XVI.F.88)
Ilustracje zamieszczone w tym artykule
pochodzą z serwisu Biblioteki Narodowej
polona.pl
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Pochwała milczenia – jeden z sygnetów Floriana
Unglera (Jan z Tucholi, Institutiones grammaticae,
Kraków: Florian Ungler, 1533, BN XVI.O.396).
Słowno-obrazowa kompozycja, z głoszącymi
pochwałę milczenia lemmami po łacinie, grecku
i hebrajsku, czerpie inspirację z sygnetu
bazylejskiego drukarza Thomasa Wolffa

stulecia przechowywanych w bibliotekach
polskich i zagranicznych) szczegółowo nakreśliła cele swojej pracy i metodologię
opracowania zgromadzonego materiału.
Intencją autorki nie było ani zestawienie
nowego, ani uzupełnienie istniejących katalogów sygnetów polskich drukarzy. Zainteresowały ją natomiast „źródła sygnetów
(po stronie nadawcy) i (po stronie odbiorcy) nie tyle przeżycia estetyczne, ile intelektualne reakcje na te kompozycje ludzi,
dla których były one przeznaczone” (s. 25).
Sygnet drukarski jest więc w książce krakowskiej badaczki omawiany i analizowany jako komunikat, szczególna wiadomość pozwalająca nie tylko zidentyfikować
wytwórcę książki, ale też nierzadko poznać ideały, które mu przyświecały.
Wnikliwe dociekania na temat wymowy poszczególnych sygnetów autorka
poprzedziła wprowadzeniem, w którym odniosła się do kilku istotnych problemów
związanych z definiowaniem i klasyfikacją sygnetów – ustalenia przedstawione we
wstępie i pierwszym rozdziale, choć w perspektywie całego opracowania pełnią
funkcję porządkującą i wprowadzającą, są jednak ważne, ponieważ weryfikują
i uzupełniają dotychczasowy stan wiedzy. Bardzo ważne jest spostrzeżenie, że trudności w definiowaniu i klasyfikowaniu sygnetów wynikają nie tylko z niejednoznaczności funkcji wielu rycin występujących na kartach tytułowych bądź w kolofonach dawnych książek (bywa, że argumentów za zaliczeniem takiej ryciny
w poczet sygnetów jest tyle samo co za jej odrzuceniem), ale także z faktu, że do połowy XVI wieku sygnet był znakiem identyfikującym najczęściej nie tyle określoną
oficynę drukarską, ile konkretnego człowieka, którego rolę w powstaniu książki nie
zawsze można precyzyjnie ustalić, ponieważ zawody związane z wytwarzaniem
i dystrybucją książki (nakładca, drukarz, księgarz) nie były w tym czasie do końca
wyodrębnione. A zatem, choć w książce mowa o „sygnetach drukarskich”, warto
pamiętać, że mogły one identyfikować nie tylko typografów. Sygnety, które można
uznać za znaki konkretnych przedsiębiorstw, pojawiły się w Polsce dopiero w późniejszych dekadach XVI wieku (np. oficyna Akademii Zamojskiej). Ponadto już we
wstępie autorka podkreśliła, że korzenie sygnetów sięgają średniowiecznych gmerków mieszczańskich i znaków herbowych, które stopniowo ewoluowały, wysta-
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Twoje słowo jest lampą dla moich stóp...
– jeden z pierwszych sygnetów Łazarza
Andrysowica (B. Groicki, Artykuły prawa
majdeburskiego, Kraków: Łazarz Andrysowic,
1558, BN XVI.Qu.21)
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Sygnet Jana Januszowskiego – obelisk to znak
wiecznej mądrości, ale także sławy i nieśmiertelności (S. Sokołowski, Opera, Kraków: Drukarnia
Łazarzowa, 1591, BN XVI.F.236 I). Rycina była
wykorzystywana w funkcji sygnetu również przez
siedemnastowiecznego krakowskiego drukarza
Franciszka Cezarego

wione na oddziaływanie nowych prądów intelektualnych i kulturowych, łącząc się
z elementami słowno-wizualnego kodu znaczeniowego epoki. Czytelnik Sygnetów...
od początku zdaje sobie zatem sprawę, z jak bardzo złożoną, a zarazem głęboko zakorzenioną w szesnastowiecznej kulturze materialnej i intelektualnej problematyką
ma do czynienia.
Pierwszy rozdział, którego zadaniem było przedstawienie podstawowych
informacji na temat miejsca i funkcji sygnetu w dawnej książce drukowanej, pozwala zweryfikować powszechne przekonania na temat częstotliwości ich występowania – okazuje się, że sygnety znajdowały się w niespełna 30 procentach przebadanych przez autorkę publikacji (s. 39). Ze względu na duży zakres kwerendy (ok.
1800 druków; liczbę wszystkich druków wydanych w XVI wieku w Krakowie, głównym ośrodku drukarskim w ówczesnej Rzeczypospolitej, szacuje się na ok. 7000)
dane te można zapewne uogólnić. A zatem, choć sygnety drukarskie słusznie uznaje się za przodków znaków firmowych współczesnych wydawców (w przypadku
holenderskiego wydawnictwa Elsevier można mówić nawet o bezpośredniej konty-
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Sygnety Macieja Wirzbięty czerpią
z różnych tradycji i nurtów: heraldyki,
rebusowych podpisów, symboliki
chrześcijańskiej i emblematyki.
Różnej wielkości ryciny używane były
w drukach różnych formatów (pierwszy w dużych tomach in folio, drugi
i trzeci w mniejszych drukach in quarto
i in octavo).
Rycina z kozą, nawiązująca do tradycji
emblematycznej, umieszczana była
przede wszystkim na książkach autorstwa Mikołaja Reja i odczytywana jest
jako deklaracja przynależności drukarza do zboru ewangelików reformowanych
(źródła: M. Rej, Zwierciadło, Kraków:
Maciej Wirzbięta, 1569, BN XVI.F.628;
Komedyja Justyna i Konstancyjej,
Kraków: Maciej Wirzbięta 1557,
BN XVI.O.6215;
P. Statorius, Polonicae grammatices
institutio, Kraków: Maciej Wirzbięta,
1568, BJ Cim. 315)
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Bellerofont dosiadający Pegaza – sygnet
Drukarni Akademii Zamojskiej
(D. Ciekliński, Potrójny z Plauta, Zamość:
Drukarnia Akademicka, 1598, BN XVI.Qu.6411).
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Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni
jak gołębie – sygnet Hansa Daubmanna
(P.P. Vergerio, Catalogus haereticorum,
Królewiec: Hans Daubmann, 1566, BN)

nuacji), to jednak ich funkcje nie we wszystkich aspektach się pokrywały. Przede
wszystkim, znaki dawnych drukarzy często zawierały o wiele bogatszy ładunek znaczeń – i to właśnie owe treści oraz ich źródła są właściwym tematem Sygnetów.
Omówione na początku książki kłopoty związane z klasyfikacją sygnetów,
złożoność rzeczywistości, którą wyrażały, i interdyscyplinarny charakter pracy badawczej z nimi związanej widoczne są w samej kompozycji głównej części książki.
Kryteria porządkujące trzech pierwszych rozdziałów odpowiadają najważniejszym
nurtom kulturowym, intelektualnym i religijnym znajdującym swoje odzwierciedlenie w sygnetach drukarskich XVI wieku. W przypadku rozdziału II (Tradycje
heraldyczne) jest to wpływ gmerków i heraldyki, w rozdziale III (Antyczne źródła
i emblematyczny filtr) – renesansowe umiłowanie antyku, imprese, czyli osobiste
znaki m.in. pisarzy i uczonych, oraz emblematyka, z kolei rozdział IV (We wspólnocie chrześcijan) omawia wykorzystywane w sygnetach inspiracje i symbole proweniencji chrześcijańskiej. Znaki drukarzy omawiane w tych rozdziałach nierzadko
przywoływane są więcej niż raz, gdyż kryteria zastosowane przez autorkę wskazują
jedynie na dominujące cechy konkretnych kompozycji. Przykładem możliwości zastosowania bardzo różnych kryteriów do opisu jednego znaku lub grupy znaków
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Wąż Mojżesza – sygnet Aleksego Rodeckiego
(S. Sarnicki, Descriptio veteris et novae Poloniae,
Kraków: Aleksy Rodecki, 1585,
BN XVI.F.69)

niech będą trzy sygnety Macieja Wirzbięty
omawiane w rozdziałach II i IV (por. s. 93–
–99 i 188–200). Dwa z nich to kompozycje
mające pierwowzory w drukach szwajcarskich, trzeci – rycina rodzimej proweniencji ukazująca wierzbę obgryzaną przez kozę, wykorzystywana po prostu w funkcji
sygnetu. Wszystkie trzy łączy przedstawienie wierzby, która niosła ze sobą bogaty ładunek znaczeń: była nawiązaniem do nazwiska impresora, symbolem określonych
wartości chrześcijańskich, używanym od
starożytności, a także (w świetle wierszy
Mikołaja Reja) znakiem przynależności do
zboru kalwińskiego. Pozostałe elementy
Wirzbiętowych sygnetów wzorowanych na
kompozycjach szwajcarskich – tarcza herbowa, splecione inicjały „MW”, ozdobna
rama z personifikacjami miłości i wiary (zbieżność inicjałów drukarza z ich inicjałami została świadomie przez niego wykorzystana) – wykazują związki zarówno
z tradycją heraldyczną, rebusowymi podpisami, jak i kodem obrazowym epoki.
Trzeci sygnet można natomiast odczytać tylko sięgając do emblematyki – wykorzystana przez Wirzbiętę rycina pełniła bowiem funkcję ikonu w Zwierzyńcu
Mikołaja Reja. Dodajmy jeszcze, że wiele z analizowanych w omawianej książce
sygnetów miało genezę i wymowę znacznie bardziej złożoną niż przywołane kompozycje identyfikujące drukarnię Wirzbięty.
Dlatego dobrze się stało, że w dalszej części książki autorka zdecydowała się
na odejście od przyjętych kryteriów analizy i w rozdziale V dała cenne i pouczające studium sygnetów używanych przez Drukarnię Łazarzową w ciągu kilkudziesięciu lat jej istnienia. Zabieg ten zaburzył wprawdzie kompozycję, ale pozwolił pokazać analizowany materiał z innej, ciekawej perspektywy. Głęboka znajomość zarówno pism, jak i druków kierującego od drugiej połowy lat siedemdziesiątych Drukarnią Łazarzową Jana Januszowskiego (Justyna Kiliańczyk-Zięba
poświęciła mu wydaną w 2007 roku książkę Czcionką i piórem) pozwoliła autorce
nie tylko na odczytanie znaczeń sygnetów najsłynniejszej szesnastowiecznej krakowskiej oficyny, ale także na zrekonstruowanie możliwych źródeł inspiracji,
zarówno ikonograficznych, jak i literackich, w których wyniku architypograf zdecydował się na wykorzystanie określonych rycin jako znaków identyfikujących jego
wyroby.
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Rozdział VI również przynosi analizę sygnetów określonych oficyn i przedstawia sygnety działających na terenie Rzeczypospolitej drukarzy hebrajskich, którzy, choć opracowując swoje sygnety, czerpali z własnej tradycji religijnej, to jednak
tak samo jak drukarze polscy korzystali z powiązań słów i obrazów, przede wszystkim ich podobieństw semantycznych, do przekazywania określonych treści.
Sygnety... zamyka krótkie zakończenie, podsumowujące najważniejsze wątki książki. Mocno wybrzmiewają w nim zdania: „Szesnastowieczni czytelnicy,
zwłaszcza ci wykształceni, słyszeli wymowę sygnetów wyraźniej, niż jest to dane
współczesnym badaczom. Lepsza, nieporównanie lepiej przyswojona, była bowiem ich znajomość tradycji, która przeglądała się w tych niewielkich kompozycjach” (s. 278).
Książka Justyny Kiliańczyk-Zięby z jednej strony pozwala dostrzec bogactwo i złożoność tej tradycji, a z drugiej strony – stanowi udaną próbę jej zrozumienia i zaproszenie do dalszego jej poznawania. Szeroko zakrojona kwerenda źródłowa, wnikliwe analizy autorki i wykorzystanie przez nią najnowszej zagranicznej
literatury przedmiotu pozwoliły nie tylko na przybliżenie trudnej do zrozumienia
ideowej wymowy sygnetów. Dla wszystkich, którym bliska jest historia polskiej
książki, monografia ta jest ważna z jednego jeszcze powodu: wprawdzie pośrednio,
ale za to dobitnie pokazuje szesnastowiecznych polskich drukarzy, użytkowników
i twórców omawianych sygnetów, jako członków kulturowej wspólnoty renesansowej Europy – pełnoprawnych, choć pozostających na jej obrzeżach, nierzadko
wykorzystujących i powielających gotowe już wzorce, niemniej zawsze sięgających
po nie świadomie i w celu przekazania ściśle określonych treści.

Magdalena Komorowska
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