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Listy prenumeratorów, należące do tzw. dokumentów życia społecznego, stanowią 
bogate i do dziś nie do końca zbadane źródło informacji o stanie czytelnictwa w dawnej 
Polsce.

Oświecenie przyniosło zasadnicze zmiany w sposobie organizacji zakładów 
drukarskich, czego pośrednim skutkiem były narodziny reklamy książkowej. W po
czątku wieku XVIII obok wielkich firm drukarsko-nakładowych funkcjonujących 
podobnie do drukarni zachodnich (np. tłocznie Michała Gróla czy Piotra Dufo- 
ura) oraz sprawnie działających warsztatów zakonnych, pojawiły się małe zakła
dy, często o określonym profilu, wyspecjalizowane w wydawaniu jednego typu 
druków: nut, biletów loteryjnych, sztychów lub gazet. Proces ten prowadził do 
całkowitej przemiany rynku księgarskiego. Wydawcy zrozumieli, że nie wystar
czy książkę wydrukować, trzeba ją  również wypromować, aby zwróciły się koszty 
produkcji. Powstawały nowe formy reklamy, wychodziły katalogi, w prasie uka
zywały się anonse i ogłoszenia. Zwrócono uwagę na problemy związane z zagad
nieniami ogólnej polityki wydawniczej, zapobiegającej dublowaniu publikacji 
(a więc w pewnym sensie zwiastun praw patentowych i praw autorskich). Roz
wijano różne strategie reklamowe, używając chwytów doskonale znanych i dzi
siejszej reklamie. Wydawcy, drukarze i księgarze szukali nowych sposobów na 
dotarcie do klienta, posługując się rozmaitymi formami informacji reklamowej: 
drukami reklamowymi, takimi jak prospekty wydawnicze, doniesienia reklamo
we publikowane w trakcie cyklu wydawniczego, spisy treści (np. czasopism), wykazy 
prenumeratorów, ogłoszenia prasowe oraz teksty odredakcyjne. Początkowo większość 
tekstów reklamowych ukazywała się w gazetach. Pierwszy ogłoszenie na łamach 
prasy wykorzystał Jan Naumański, zamieszczając prospekt zapowiadający druk 
w odcinkach swojej Historii polskiej w „Kurierze Polskim” („Nowiny Polskie” 
z 30 listopada 1729 r.). Kilka miesięcy później, 6 września 1730 r., w tej samej 
gazecie pojawiło się pierwsze ogłoszenie księgarskie1.

1 Zob. D. H o m b e k, Wydawnictwa warszawskie Tadeusza Podleckiego w  św ietle publikacji re
klamowych z  lat 1785— 1794. Studium bibliograficzne, Kielce 1997; A. K a p ł o n, Czytelnictwo cza-



78

Walory tego typu reklamy dostrzegał również Józef Andrzej Załuski. 2 stycz
nia 1732 r. wyszła w Warszawie jego broszura Programma litterarium ad biblio- 
philos, typothetas et biblopegos, tum et quosvis liberalium artium amatores, w której 
przedstawił program prac badawczo-wydawniczych w dziedzinie bibliografii, za
powiadając systematyczne drukowanie na łamach prasy warszawskiej informa
cji o nowościach wydawniczych. Przychyliła się do tego projektu oficyna pijar- 
ska, która drukując dziełko J. A. Załuskiego dołączyła do niego notatkę świad
czącą o poparciu planów w nim przedstawionych:

Takie katalogi, annua scripta nie tylko świeckich, ale i zakonnych osób specyfikujące, od
tąd na początku każdego roku do gazet będą przedrukowane, aby tym łatwiej unicuiąue inno- 
tescant, gdyż z przydatnego miejsca, gdzie każda książka drukowana, tym łatwiej się każdy 
o nią dopyta2 .

Najlepiej docenili pomysł J. A. Załuskiego pijarzy, którzy od pewnego czasu 
reklamowali swoje książki na łamach „Kuriera Polskiego”, drukowanego w ich za
kładzie. Niestety próba scalenia wszystkich informacji o nowościach wydawniczych 
w pewnego typu katalog, spełzła na niczym.

Wkrótce potem J. A. Załuski ogłosił premumeratę Volumina legum, dzieła 
zbierającego wszystkie dotychczasowe konstytucje sejmowe od r. 1347, które wyszły 
drukiem. Realizatorzy porzucili dotychczasowy sposób edycji polegający na ze
stawieniu tematycznym ustaw, bardzo popularny w siedemnastowiecznych kom
pendiach i inwentarzach oraz zredagowali konstytucje chronologicznie, co sta
nowiło istotne novum w tego typu wydaniach. Prócz tego niezwykle dokładnie 
opracowali materiał obejmujący wszystkie konstytucje od początku sejmu pol
skiego do w. XVIII. Inicjatywa zapoczątkowana przez J. A. Załuskiego, a zreali
zowana głównie przez Stanisława Konarskiego, objęła 6 tomów zawierających 
ustawy do r. 1736. Wydawanie Volumina (tomów VII—X, w skład których we
szły konstytucje dawnej Polski do czasu rozbiorów) kontynuowali kolejno: księ
ża pijarzy, Akademia Umiejętności i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki3.

Aby zdobyć fundusze na rozpoczęcie druku, organizatorzy ogłosili prenu
meratę. W prospekcie dzieła4 obok informacji dotyczących treści znalazła się dokładna 
kalkulacja kosztów. Przewidywano, że sam koszt druku wypadnie tanio: 20 zł 
za druk jednego arkusza. Publikacja miała wynosić 1150 arkuszy, a więc koszt 
druku całości obliczono na 23 tysiące zł. Wysokość nakładu planowano na 1500

sów  Oświecenia stanisławowskiego w św ietle list prenumeratorów, [w:] Problem y kultury literackiej 
polskiego Oświecenia, pod red. T. K o s t k i e w i c z o w e j ,  Wrocław 1978, s. 49— 82.

2 Cyt. za: T. B i e ń k o w s k i, p ro g ra m m a  litterarium " Józefa Andrzeja Załuskiego, [w:] Z ba
dań nad polskim i księgozbioram i historycznymi, z. 2, praca zbiorowa pod red. naukową B. B i e ń- 
k o w s k i e j, Warszawa 1976, s. 23.

3 Zob. Wstęp do: Volumina Constitutionum, t. 1 :1493—1549, vol. 1 :1495—1526, do druku przygot. 
S. G r o d z i s k i ,  I. D w o r n i c k  a, W. U r u s z c z a k ,  Warszawa 1996.

4 Zamieszczony w „Kurierze Polskim" 1732, nr 106, s. 452— 453.
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egzemplarzy, każdy po 1150 arkuszy, na całość potrzeba więc było 1 725 000 
arkuszy czyli 345 bel (1 bela = 5000 arkuszy). Papier miał być sprowadzony z Gdań
ska, jego koszt wraz z przewozem wyniósłby 43 700 zł. Po zaokrągleniu przy
jęto, że przy nakładzie 1500 egzemplarzy realizacja całego przedsięwzięcia za
mknęłaby się w kwocie 70 tysięcy zł. Przy zgłoszeniu tysiąca prenumeratorów 
koszt jednego egzemplarza wyniósłby 70 zł. Ewentualna nadwyżka pieniężna 
pozostała po sprzedaży poza prenumeratą 500 egzemplarzy stanowiłaby dochód 
drukami i kapitał potrzebny do kontynuacji druku następnych tomów. W kosz
ta wliczono pracę drukarzy —  zecer zarabiał 4 zł od arkusza, preser 6 zł od ar
kusza odbitego 1500 razy. Aby zapewnić w miarę bezbłędną edycję, planowano 
zatrudnić 5 korektorów. Do tego dodano wszelkie wydatki związane z pracą drukar
ni: koszt odlewania i odnawiania czcionek, świece, drwa, papier do korekty itp.5

Wkrótce potem otwarto w Warszawie główny kantor, w którym można było 
zamówić prenumeratę. Otwarto też kantory w innych miastach: w Krakowie, Po
znaniu, Lwowie, Wilnie, Grodnie, Toruniu, Gdańsku i Elblągu, gdzie poczmistrzowie 
odbierali pieniądze od subskrybentów i odsyłali je  do Warszawy, a zaraz odwrot
ną pocztą mieli odbierać pokwitowania nadesłanych sum.

Gdy zaczęły nadpływać pierwsze zgłoszenia, aby dodatkowo rozreklamować 
dzieło, realizatorzy zdecydowali się na publikację w „Kurierze Polskim” list pre
numeratorów. Listy były drukowane w odcinkach, w miarę napływania zgłoszeń. 
Ukazywały się w kolejnych numerach „Kuriera” (od 107 do 123 oraz w nr 125, 131 
132A i 145) średnio co dwa tygodnie. Równocześnie na łamach tejże gazety poda
wano informacje dotyczące przebiegu pracy nad dziełem, ogłaszano odbiór kolej
nych tomów itp. Na listach znalazły się najsławniejsze nazwiska wysokich urzęd
ników, ludzi kultury i nauki. Wśród nich byli nie tylko magnaci i szlachta, często 
zdarzali się przedstawiciele duchowieństwa, mieszczanie czy instytucje zarówno kościelne 
jak i świeckie: magistraty, uniwersytety, kolegia. Brakowało na liście nazwiska pa
nującego. Król bowiem nie był w ogóle zainteresowany całym przedsięwzięciem.

Należy podkreślić znaczenie nie tylko całego przedsięwzięcia, niezmiernie 
istotnego dla kształtowania świadomości i patriotyzmu Polaków, ale i sposobu jego 
realizacji. Prospekt i ogłoszenia dotyczące wydania Volumina legum były jedny
mi z pierwszych tego typu działań na ziemiach polskich. Mimo iż były to dopie
ro początki, występowały w nich świadomie zastosowane chwyty reklamowe.

Od tej chwili zaczął się kształtować profil reklamy książkowej, a wszystkie jej 
typy przetrwały w zmodyfikowanej formie aż do dziś. Najpopularniejszym z nich było 
ogłoszenie prasowe (zwane czasem uwiadomieniem). Była to krótka wzmianka o mają
cym się ukazać dziele lub też o pracach nad nim. Do tego typu reklamy należały w więk
szości wzmianki w „Kurierze Polskim” dotyczące Yolumina legum np.:

5 Zob. J. B a r t o s z e w i c z ,  O przedrukowaniu Yołuminów Legum 1732 roku, [w:] I d e m ,  
Dzieła, t. 8, Kraków 1880; K. K o r o t a j o w a ,  Przeobrażenia organizacyjne warszawskich zakładów  
drukarskich w okresie staropolskim , „Roczniki Biblioteczne” XXIX, 1985, z. 1 — 2, s. 155— 156.
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Podaje do wiadomości warszawska Scholarum Piarum drukarnia wszystkim IchMciom, którzy 
życzą sobie reimpressionem Voluminis legum, iż osób dotychczas, które contribuerunt znajdu
je  się 680, a nie dostaje jeszcze 320 kontrybuentów; więc i inszym IchMciom wolno jeszcze, 
jeżeli chcą, prenumerare swoje contigens przez ten cały następujący sejm. Na drugi zaś tom 
już blisko sta arkuszy z prasy wychodzi, który w sobie mieć będzie arkuszy 3006.

Lub też ogłoszenie dotyczące odbioru gotowej książki:

Podaje się do wiadomości wszystkim IchMciom Contribuentibus pro  Volumine legum, że 
już tom szósty, ostatni, wszystkie prawa i konstytucje kończący z druku wyszedł, który tom Drukarnia 
Warszawska JKMci Kolegium KsKs. Scholarum Piarum wydawać będzie po św ięcie Świętych 
Trzech Królów7.

Ogłoszenie charakteryzowało się zwięzłością, a często i brakiem jakichkolwiek 
danych dotyczących samego wydawnictwa, jego zawartości czy ceny. Czasem 
występowało w nim zawiadomienie o sposobie nabywania dzieła, warunkach pre
numeraty itp.

O wiele pełniejszy i dokładniejszy byl prospekt księgarski: druk zachęca
jący do nabycia znajdującej się na rynku księgarskim książki lub zapowiadają
cy ukazanie się jakiegoś wydawnictwa. Obok tekstów informacyjnych mógł za
wierać część graficzną. Podawał cenę dzieła a przy periodykach także warunki 
prenumeraty. Mógł też, oczywiście na miarę ówczesnych możliwości technicz
nych, zawierać reprodukcję najbardziej typowych stronic, przykład druku itp.:

Cała księga będzie w sobie miała około 1 ISO arkuszy, biorąc ją  wszystkę jednakowym, wy
godnym i pięknym drukiem, tym którego w tych kilku słowach następujących daje się specimen, 
i który się nazywa antiąua tertia vetus et cursiva. Księgi zaś egzemplarzów, bić się będzie naj
mniej 15008.

Inne typy reklamy książkowej to teksty odredakcyjne. Można do nich zaliczyć 
większość ogłoszeń informujących o odbiorze dzieła.

Pozostałe typy reklamy to: odautorskie teksty reklamowe (wstępy, przedmowy), 
przypisy, komentarze (pojawiły się one nieco później i w reklamie Yolumina le
gum  nie występują) oraz spisy treści i wykazy prenumeratorów. Ten ostatni typ 
reklamy zawsze odnosił się do subskrypcji lub prenumeraty. Przede wszystkim 
należy odróżnić te dwie formy rozprowadzania książek i czasopism. Prenumera
ta to abonament, przedpłata, sposób kupna i sprzedaży prasy oraz wydawnictw 
wielotomowych i seryjnych, wychodzących w zeszytach lub poszczególnych to
mach, pewnych dzieł zbiorowych, słowników, encyklopedii, edycji dzieł zebra
nych oraz specjalnych publikacji bibliofilskich. Przyjmowana w określonych termi
nach (przy czasopismach) lub na ustaloną liczbę tomów (przy książkach) przez 
odpowiednie agendy (np. administracje pism czy specjalne placówki, zajmują

6 „Kurier Polski”, 1733, nr 161, s. 299.
7 Ibidem, 1739, nr 155, s. nlb.
• Ibidem, 1732, nr 106, s. 452— 453.
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ce się przyjmowaniem prenumeraty i kolportażem). Abonent dokonujący prenu
meraty miał zapewnioną stałą dostawę czasopism lub książek, za które zgodnie 
z ustalonymi warunkami uiścił z góry należność (początkowo prenumeratorzy mu
sieli sami odbierać w drukami swoje egzemplarze; świadczą o tym ogłoszenia do
tyczące Volumina legum  zamieszczane przez J. A. Załuskiego). Do zapisów za
chęcała specjalna reklama, oferująca ulgi dla stałych czytelników oraz pewne do
datki do niektórych numerów, dostępne tylko dla prenumeratorów. Subskry
pcja to zobowiązanie, uprawnienie do nabycia określonego dzieła mającego się 
ukazać, połączone z przedpłatą. Ogłaszana na dzieła wielotomowe (słowniki, 
encyklopedie, utwory literackie, opracowania naukowe) wymagające długiego opra
cowania redakcyjnego, naukowego czy drukarskiego oraz dużego wkładu finan
sowego, jakiego nakładca nie był w stanie sam pokryć w całości. System subskry
pcji pozwalał wydawcy pokryć część kosztów na druk przez przedpłaty abonen
tów oraz ustalić dokładnie wysokość nakładu. Nakładca określał czas, miejsce przyj
mowania subskrypcji, cenę każdego tomu, ewentualnych pośredników (np. księ
garnie) oraz sposób realizacji podjętych wobec subskrybentów zobowiązań. Na
bywca, wpłacając z góry ustaloną należność, zwykle nie niższą niż równowar
tość pierwszego tomu, zobowiązywał się do zakupienia pozostałych tomów. Za
zwyczaj cena dzieła kupowanego drogą subskrypcji była niższa niż w wolnej sprze
daży. Dzieła wydawane w ten sposób często zawierały drukowane dla celów pro
pagandowych wykazy osób, które podpisały subskrypcję. Zapisy na Volumina 
legum miały właśnie taką postać. W czasie Oświecenia była to bardzo popularna 
forma sprzedaży, wynikająca z tego, że wydawcy niechętnie podejmowali ryzy
ko finansowe związane z wydaniem dzieła.

Na tle osiemnastowiecznej reklamy rysuje się wyraźnie funkcja list prenu
meratorów. Były one dość popularne, co świadczy o ich skuteczności jako środ
ka propagandowego. Pozostały do dziś, choć raczej przez sentyment, niż z po
wodów praktycznych — występują jedynie w wydawnictwach typu Polskiego Sło
wnika Biograficznego raczej jako zwykłe spisy, niż jako rodzaj reklamy. W XVIII 
w. drukow anie spisów  prenum eratorów  miało na celu zachęcenie ew entual
nych abonentów do podjęcia decyzji o prenumeracie. Danuta Hombek pisała o tym, 
jakie znaczenie dla badacza mają listy prenumeratorów a także jak  należy inter
pretować sposób ich działania:

Pozwalają one [...] nie tylko zbadać stan czytelnictwa, ale także poznać ich rolą w rozwijaniu 
zainteresowań czytelniczych. Potencjalny odbiorca czasopism [i nie tylko —  przyp. K.. S.] znacznie 
chętniej zapewne decydował się na przedpłatę, jeśli stwierdził na podstawie takiego wykazu [...], 
iż wśród prenumeratorów znajdują się znane osobistości. Pokusa była dość duża —  zobaczyć własne 
nazwisko wydrukowane na jednej liście wśród czołowych postaci w kraju9.

Należy więc wprost powiedzieć, że listy prenumeratorów bazowały na pewne
go typu snobizmie. Trudno jednak wszystkich subskrybentów podejrzewać o tak niskie

’ D. H o m b e k, Wydawnictwa warszawskie..., s. 239— 240.
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pobudki. Powodów kupienia Volumina legum mogło być bardzo wiele, od wzniosłe
go poczucia patriotyzmu po prozaiczną potrzebę. Wszak często wśród kupujących 
znajdowali się prawnicy i inni pracownicy sądu i administracji.

Listy prenumeratorów miały inne działanie niż pozostałe formy reklamy, któ
re zachęcały do kupna poprzez konkretne chwyty. Jednym z nich było zwrócenie 
uwagi na korzystną cenę. Zazwyczaj podkreślano, że dzieło w księgarni kosztuje 
dużo drożej:

Życzą tedy sobie ci, którzy applikacją swoją chcą się przysłużyć publico  mieć 1000 sub- 
scribentes albo contributores, na każdego z tysiąca nie przypadnie tylko 70 zł polskich, za któ
rą kwotę każdy jedno całe Volumen legum ab anno 1340 ad  annum 1726, mieć zapewne bę
dzie, szeląga nad to przy odbieraniu nie przydawszy; [...] Ci zaś, którzy teraz in societatem sub- 
scribentium nie wnidą i anticipative nie zapłacą, potem płacić będą pro arbitrio drukarni10.

Do kupna miał zachęcić również fakt, że wydanie J. A. Załuskiego zebrało wszystkie 
ustawy i mogło zastąpić inne, mniej przydatne opracowania a obok Volumina, jako 
rodzaj uzupełnienia, wydano inwentarz będący przedrukiem wcześniejszej edycji Macieja 
Marcjana Ładowskiego, zawierający konstytucje sejmowe ułożone alfabetycznie:

Dla większej wygody pro publico  Ładowskiego Inwentarz konstytucji, przez JMści Ksdza 
Załuskiego, referendarza koronnego pilnie zrewidowany i wszystkich pośledniejszych konsty
tucji usque ad  annum 1726, nowym Suplementem przyczyniony cum facultatibus debitis JMć 
P. Weydman, bibliopola JKMci w Lipsku drukować zaczyna".

I w innym miejscu:

Informacja o przedrukowaniu Vo!uminis conslitutionum, do tych IchMciów, którzy mieć go 
sobie życzą. Ponieważ całe Volumen legum  tak się już rzadko znajduje, że się go i za kilkaset 
złotych ledwie można dokupić, i to in defectu  wielu konstytucji, że tedy wszyscy sobie jedno
stajnie życzą przedrukowania jego, tanquam utilissimi operis każdemu ojczyzny synowi, więc 
impulsu w ielu IchMciów PP. senatorów i urzędników, reimprimendi Voluminis [ ...]12.

W tym ostatnim fragmencie zastosowano dodatkową formę zachęty: odwołano 
się do uczuć patriotycznych odbiorców. Wyrażenie „syn ojczyzny” powinno prze
mówić do sumienia dobrego obywatela. Brak w prospektach Volumina legum sfor
mułowań nachalnych, wyrażeń w trybie rozkazującym oraz wyrażania się w samych 
superlatywach o produkcie (tak częstych w reklamach współczesnych).

Lista prenumeratorów jako forma reklamy działała w sposób bardziej zawo- 
alowany i ukryty. Odwoływała się równocześnie do niższych i do szczytnych uczuć: 
każdy chciał się okazać dobrym patriotą, ale w taki sposób, by wszyscy o tym wiedzieli. 
Ponadto dochodziła wspomniana już wyżej chęć znalezienia się na liście wśród 
najpopularniejszych osób w kraju.

10 „Kurier Polski” 1732, nr 106, s. 453— 454.
11 Ibidem, s. 452.
12 Ibidem.
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Jednak dla badacza mniej interesujący jest sposób działania tego typu re
klamy a ważniejsze skutki: dzięki tej strategii dysponujemy bezcennymi dokumentami 
pomagającymi poznać zainteresowania czytelnicze ludzi danego okresu. Bada
nia rynku księgarskiego mogą uzmysłowić postęp reform oświeceniowych, re
alizację programów oraz weryfikować sposoby widzenia dynamiki rozwojowej 
epoki. Korzystając z różnych źródeł, wzajemnie się uzupełniających i oświetlających, 
tworzy się pełniejszy obraz czytelnictwa XVIII w. Spostrzeżenia płynące z ba
dań składu księgozbiorów uzupełniają informacje dotyczące polityki wydawni
czej (obejmujące kwestie wznowień, liczbę wydań itp.). Dodatkowe informacje 
płyną z ów czesnych opinii na temat czytelnictwa, zawartych w pam iętnikach 
i czasopismach. Ostatnim ogniwem obejmującym czytelnika są listy prenume
ratorów, pozwalające na poznanie pochodzenia i zawodu poszczególnych sub
skrybentów, a co za tym idzie, na szerszą analizę socjologiczną społeczeństwa. 
Porównanie dostępnych list prenumeratorów (dokonał tego Andrzej K apłon13) 
daje możliwość zestawienia preferencji czytelniczych, obliczenia jaki procent 
społeczeństwa był zainteresowany danym typem piśmiennictwa. Zachowały się 
również spisy prenumeratorów czasopism, co pozwala na poznanie ich czytel
ników w zależności od profilu periodyku.

Lista prenumeratorów Volumina legum jest nieco odmienna od innych. Przede 
wszystkim ten pierwszy spis jest dużo obszerniejszy od pozostałych, zawiera aż 
522 abonentów (więcej prenumeratorów zapisało się tylko na czasopismo „Pa
miętnik Historyczno-Polityczny” — 606 osób)14. Wynika to ze specyfiki wydaw
nictwa, odwołującego się do uczuć patriotycznych czytelników i dobrze świad
czy o kampanii reklamowej, skuteczności strategii oraz o trafnym rozeznaniu potrzeb 
rynku przez realizatorów.

Najlepszy i najpełniejszy sposób wykorzystania informacji zawartych w spisach 
prenumeratorów to utworzenie słownika biograficznego subskrybentów. Za po
mocą innych źródeł: spisów urzędników, słowników biograficznych czy herba
rzy można poznać nie tylko stanowisko subskrybenta (najczęściej urząd podany 
bezpośrednio na liście), ale i jego funkcje polityczne i społeczne, przynależność 
do konkretnej warstwy, a nawet stan majątkowy lub rodzinny. Wiedza taka zmie
nia sposób patrzenia na prenumeratorów, ukazując ich jako jednostki reprezentu
jące szerszy ogół. Dzięki temu wypełnia się luka w badaniach rynku czytelniczego, 
luka dotycząca odbioru konkretnych dzieł oraz motywacji skłaniającej subskry
bentów do zakupu dzieła, sposobu działania poszczególnych strategii reklamo
wych. Wszystkie te problemy odnoszą się do sfery mentalnej i stanowią dziedzi
nę bardzo słabo zbadaną.

Potocznie uważa się czasy saskie za okres całkowitego upadku kultury. Jest 
to osąd w pewnej mierze uzasadniony: początek wieku XVIII to kryzys szkolnictwa,

11 Zob. A. K a p I o  n, Czytelnictwo .... s. 51— 82.
14 Ibidem, s. 65.
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powrót do przestarzałych koncepcji filozoficznych i naukowych, zastój w dzie
dzinie sztuki wydawniczej (słaba jakość druku, gruby, złej jakości papier itp.). 
Jednakże pogląd m ów iący o absolutnym  braku kultury je s t zbyt radykalny, 
a lata trzydzieste, w których powstały Volumina, stanowiły moment przełomowy.

W tym świetle inaczej wygląda interpretacja listy prenumeratorów dzieła. Skoro 
sytuacja kultury była aż tak niekorzystna, należałoby mniemać, że Yolumina pre
numerowały jednostki wybitne o wysokim stopniu kultury. Potwierdzenie lub od
rzucenie tej tezy jest możliwe dopiero po zebraniu informacji biograficznych o abo
nentach. Wielu z nich nie zostało wspomnianych w podstawowych źródłach, 
co (oczywiście przy założeniu, że zbadano wszystkie dostępne) może sugerować, 
iż Yolumina legum były prenumerowane przez ludzi z niższych warstw społecz
nych oraz przez najuboższą szlachtę. Daje to pojęcie o wysokiej kulturze wśród 
mieszczan oraz o zainteresowaniu wydawnictwem tego typu wśród warstw niższych.

Należy zauważyć, że dzieło nie należało do tanich. Kosztowało w prenume
racie 70 zł lub „czerwony złoty po pół ośmnasta”, a oprawa francuska wymagała 
dodatkowej dopłaty. Złoty polski równy był 4 groszom srebrnym lub 30 groszom 
miedzianym. Dla porównania warto podać, że w r. 1732 krowa kosztowała śred
nio 40 zł, koń 110, para trzewików złoty 60 gr, tysiąc sztuk cegieł ok. 19 zł 20 gr. 
Na pewno nie każdy mógł sobie pozwolić na kupno tak drogiej książki, zwłasz
cza że płace także nie należały do najwyższych: czeladnik murarski zarabiał 31 
— 50 gr, czeladnik ciesielski 27 — 20 gr, pisarz 100 zł, organista 133 zł 30 gr, 
a woźnica 81 zł (nie prowadzi to jednak do prostego wniosku, że woźnice i cze
ladnicy nie kupowali Yolumina, bo nie było ich na to stać). Wśród prenumerato
rów występują ludzie pochodzący z niższych warstw społecznych; całkiem spo
ry procent stanowią mieszczanie.

Pewne problemy pojawiły się w związku z podziałem prenumeratorów ze wzglę
du na przynależność do określonej warstwy społecznej, szczególnie w wyodrębnie
niu magnatów — nie zawsze w pełni wiadomo czy stan majątkowy pozwala do za
kwalifikowania abonenta do danej grupy. W zapisie oryginalnym często występowa
ła dodatkowa wskazówka w postaci tytułu książęcego. Równie trudne okazało się roz
graniczenie między mieszczaństwem i najuboższą szlachtą. Niektóre urzędy mogły 
być sprawowane zarówno przez bogate mieszczaństwo jak i przez szlachtę. Czasem 
pomocna była wersja nazwiska, ale w kilku przypadkach nie udało się dociec do jakiej 
warstwy społecznej należał dany subskrybent. Prenumeratorzy należący do stanu 
duchownego zostali dodatkowo podzieleni na zakonników i księży diecezjalnych, 
co pozwala na zbadanie poziomu kultury wśród przedstawicieli tego stanu.

Yolumina legum zaprenumerowało 25 magnatów, 340 przedstawicieli szlachty, 
18 mieszczan, 60 księży diecezjalnych, 31 zakonników oraz 9 osób o nieustalonym 
pochodzeniu.

N ajliczniejszą grupę stanowi szlachta (co było do przewidzenia). Na dru
gim miejscu znalazło się duchowieństwo. Dość istotna wydaje się grupa miesz
czan. Wynosi ona prawie cztery procent całości. Warto zastanowić się, jakie funkcje
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spełniali i co mogło ich skłonić do prenumeraty. Większość z nich to m ieszkań
cy Gdańska. M iasto to w w. XVIII stało na bardzo wysokim poziomie nie tylko 
gospodarczym, ale i kulturalnym. Szczyciło się dużą ilością szkół. Ogromne znaczenie 
odgrywała w nim silna warstwa mieszczan, tzw. patrycjat Gdańska. Wśród nich 
działali np. słynny przyrodnik, członek wielu towarzystw naukowych, Teodor 
Klein czy Fryderyk Bogumił Engelcke, założyciel towarzystwa naukowego, nu
mizmatyk i bibliofil (obydwaj prenumerowali Volumina). Środowisko wydają
ce takich ludzi musiało być naprawdę światłe; mieszczaństwo gdańskie należa
ło do elity intelektualnej kraju. Zakup wydawnictwa typu Volumina legum  dyk
towany był zapewne nie tylko miłością do wiedzy czy też poczuciem patriotycznego 
obowiązku (choć wśród nabywców znajdowali się również gorliwi patrioci). 
Dochodziły jeszcze względy praktyczne: wśród mieszczan znajdowało się wie
lu pełniących urzędy miejskie. I tak wśród prenumeratorów (zarówno mieszczan 
jak i ubogiej szlachty) pięciu to członkowie Rady Miejskiej, czyli głównego organu 
administracyjnego miasta, pięciu pełniło funkcje sekretarzy miejskich, a czte
rech było ławnikami sądowymi. Związek między tymi faktami wydaje się nie
przypadkowy. Prawdopodobnie Volumina były niezbędne w codziennej pracy urzęd
nika miejskiego. Przemawia za tym obecność na liście innych urzędników miej
skich: regentów, prezydentów itp. Jest ich aż piętnastu. Wśród mieszczan znaj
dują się również kupcy (jeden aż z Wrocławia). Trudno odtworzyć motywy kupna 
u tych osób, tym bardziej, że o tej grupie społecznej, a zwłaszcza o jej konkret
nych przedstawicielach, często brak informacji.

Próba analizy zawodów czy urzędów pełnionych przez prenumeratorów mu
si założyć pewną nieścisłość; przede wszystkim wielokrotnie pełniono więcej 
niż jedną funkcję, a często i kilka równocześnie. Dlatego poniższych zestawień 
nie można traktować ściśle: jedno wystąpienie nie równa się jednej osobie. Nale
ży także wziąć pod uwagę, że te dywagacje są wyłącznie teoretyczne. Zakładają 
bowiem, że każdy z pełniących jakiś urząd przykładał do tego wielką wagę i sta
rał się podnosić swoje kompetencje, co zwykle w praktyce wyglądało zupełnie 
inaczej.

W dawnej Polsce wytworzył się różnorodny wachlarz urzędów. Niektóre z nich 
związane były z adm inistracją i sądownictwem. Niestety, nie oznacza to bynaj
mniej, że obsadzano je  ludźmi mającymi jakieś wykształcenie lub choćby prak
tykę prawną. Choć takie przypadki się zdarzały, należały jednak do chlubnych 
wyjątków. Polska adm inistracja i sądownictwo w pierwszej połowie XVIII w. 
nie stały na najwyższym poziomie; często urzędy były kupowane, panowała prywata 
i rozprzężenie. Nie można jednak wykluczyć możliwości, że fakt prenumerowania 
Yolumina legum przez urzędników świadczy o chwalebnej chęci podnoszenia swego 
wykształcenia, w celu lepszego sprawowania swych funkcji urzędowych. Oczywiście 
motywy pozostają nadal niejasne: prenumeratorzy mogli się kierować czystym 
snobizmem, na co wskazywałaby dziwna niechęć do odbierania gotowego dzie
ła (wspom inają o tym ogłoszenia zawarte w „Kurierze”). Większość z prenume
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ratorów sprawowała urzędy ziem skie13 nie związane z funkcjami sądowymi, np. 
chorążych, stolników, łowczych itp. Tak było w i l l  przypadkach. Często jed 
nak równocześnie posiadali starostwa, a urząd starosty był w dawnej Polsce związany 
z obowiązkami sądowniczymi. Wydaje się jednak, że nikt z piastujących tę funkcję 
nie traktował jej obligatoryjnie. Starostwo jako jeden z nielicznych urzędów łą
czyło się z konkretnymi zyskami. Często stanowiło formę łapówki czy dowodu 
wdzięczności. Można było je  sprzedać, kupić, wymienić. Najczęściej właściciel 
skupiał się na jak  najlepszym zarządzie, aby podnieść dochody, co w tym wy
padku mogło stanowić bodziec do kupienia spisu praw. Na liście jest wielu sta
rostów, a po doliczeniu tych prenumeratorów, którzy obok innych urzędów po
siadali jakieś starostwa (o czym wiadomo z innych źródeł, np. herbarzy) ogólna 
ich liczba wynosi 103 osoby czyli dość dużo (ok. 1/5). Wśród licznych urzędów 
ziemskich i dworskich niektóre związane były z prawem. Należał do nich przede 
wszystkim podkomorzy. Do jego obowiązków należało rozstrzyganie przy po
mocy swego sądu, zwanego podkomorskim, sporów granicznych miedzy posia
daczami gruntów, wytyczanie w ramach przewodu granic i nanoszenia ich na mapę. 
Ponieważ w trakcie swych orzeczeń musiał składać przysięgę, że swoją pracę 
wykonał zgodnie z prawem, powinien dobrze znać ustawy. Wśród subskryben
tów było tylko dziewięciu podkomorzych. Podobnie było z sędziami ziem ski
mi, podsędkami i pisarzami ziemskimi, stanowiącymi główny organ sądownic
twa danej ziemi. Czy niska ich liczba, bo tylko 13 osób, świadczy o braku zain
teresowania, czy może o zbyt małym zasięgu reklamy dotyczącej wydawnictwa? 
Urzędnicy tych szczebli wywodzili się z niższej szlachty i mogli mieć trudno
ści z dotarciem do gazety, w której promowano Yolumina, a także z zebraniem 
odpowiedniej ilości pieniędzy. Wśród prenumeratorów znaleźli się również pra
cow nicy kancelarii (zarówno królew skiej, jak  i m agnackich i ziem skich, np. 
referendarze, metrykanci) —  10 osób oraz prawnicy, pełniący funkcje patronów 
sądów królewskich i magnackich, zadwornych (asesorskich) i nuncjatorskich — 
6. Do grupy subskrybentów weszli również marszałkowie sądów, pisarze, sekretarze 
itp. — 24 oraz inni, np. regenci itd. — 20. N ieliczną grupkę stanowili sekreta
rze króla i magnatów (9 osób), ludzie najczęściej wysoko wykształceni, prowa
dzący prywatną korespondencję swego chlebodawcy.

Trudno dociec, ilu wśród prenumeratorów tak naprawdę znało się na prawie. 
Wiadomo, że kilku z nich praktykowało jako prawnicy. Trzydziestu dwóch stu
diowało prawo. Najczęściej wyjeżdżali za granicę i zdobywali doktorat prawa w Rzy
mie. Niestety, brak informacji o wszystkich prenumeratorach — mogłoby się okazać, 
że posiadających wykształcenie prawnicze było więcej. Duży procent studiują
cych prawo to księża. Znacznie częściej od innych stanów odbywali studia za granicą. 
Aż 7 osób, spośród 32, to doktorzy obojga praw, dalszych 10 zdobyło dyplomy 
w dziedzinie prawa kanonicznego. To zestawienie ukazuje specyfikę polskiej rze

15 W analizie wzięto pod uwagę urzędy pełnione przez prenumeratorów do r. 1732.
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czywistości XVIII w. Pośród wielkiej masy ludzi zajmujących się na codzień ad
ministracją i prawem było tylko kilku prawników z prawdziwego zdarzenia. Nie 
należy się dziwić, że stan tejże administracji był opłakany.

Ponieważ często brak informacji o ukończeniu szkół przez poszczególne oso
by, analiza wykształcenia prenumeratorów przedstawia się niekorzystnie, dlatego 
należy do niej podejść z dużą dozą nieufności. Na pewno większość z abonen
tów uczęszczała do jakichś szkół elementarnych lub odebrała wykształcenie w do
mu, choć często było ono bardzo skromne, czego najlepszym przykładem jest Mi
chał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko”, wielki magnat ze śladowym wykształceniem, 
reprezentujący typ ograniczonego sarmaty (nie był, co prawda, tak zupełnie niedo
uczony skoro napisał pamiętnik). Średnie, a czasem i wyższe wykształcenie posia
dało 50 osób, a przynajmniej o tylu wiadomo. Najczęściej uczęszczali do gimnazjów 
jezuickich i pijarskich. Czasem studiowali w Krakowie lub Wilnie albo wyjeżdżali 
za granicę — zwykle po to, by zdobyć doktorat prawa, filozofii i teologii. Dlatego 
wśród uczących się za granicą jest wielu duchownych. Świeccy często obierali inną 
drogę kariery, wstępując za granicą do elitarnych szkół wojskowych lub służąc w od
działach. Niektórzy ze starszych prenumeratorów młodość przeżyli w siodle i w obozie 
wojskowym, biorąc udział w walkach w czasie burzliwych wydarzeń końca XVII w.

Wśród subskrybentów znalazły się również osoby z elity intelektualnej i kul
turalnej swoich czasów. Byli wśród nich naukowcy, nauczyciele, pisarze. Aż jedenastu 
z nich to profesorowie, głównie uczący w szkołach średnich, jezuickich i pijar
skich (9), dwóch było członkami Kolegium Większego Akademii Krakowskiej 
— jeden z nich to słynny lekarz Jacek Łopacki, pochodzący z rodziny o trady
cjach naukowych, który studiował medycynę za granicą, a później był nadwor
nym medykiem królowej Marysieńki, notabene jedyny przedstawiciel tego za
wodu wśród prenumeratorów. Należy on również do innej grupy —  naukowców, 
reprezentowanej przez takie nazwiska jak wspomniany już F. B. Engelcke, Jó
zef A leksander Jabłonowski, założyciel towarzystwa naukowego, ks. Stanisław 
Grabowski, historyk sztuki itp. (razem 6 osób). Nieco liczniejsi byli pisarze i pu
blicyści —  12 osób, wśród nich można znaleźć poetów (J. A. Jabłonowski, Sta
nisław Wincenty Jabłonowski, Jan Kajetan Jabłonowski, Kazimierz Ignacy N ie
siołowski, Franciszek Maniecki), pisarzy religijnych (Teodor Lubomirski, Janusz 
Antoni W iśniowiecki), politycznych (Stefan Garczyński, Michał Józef M assal
ski) i historycznych (Adam Ignacy Naramowski), autorów dzieł pedagogicznych 
(Stanisław Konarski), naukowych, podręczników oraz zbiorów kazań.

Dosyć licznie reprezentowani są mecenasi kultury, nauki i sztuki: było ich 
20, niektórzy łożyli na ważne inicjatywy kulturalno-oświatowe. Warto w tym miejscu 
wspomnieć osoby, bez których pomocy Volumina legum  nie ukazałyby się wca
le. Udzielały one wsparcia, także finansowego, całemu przedsięwzięciu (np. Antoni 
Kazimierz Sapieha, Franciszek Antoni Kobielski, Aleksandra z Załuskich Lanc- 
korońska itp.). Wśród prenumerarorów znaleźli się też pomysłodawcy: S. Ko
narski i J. A. Załuski, liczni ich znajomi oraz współpracownicy.
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Podział w oparciu o grupy zawodowe nie daje szerszej perspektywy, gdyż 
większość prenumeratorów to urzędnicy. Można by wyróżnić kupców, nauczy
cieli i lekarzy, ale jak  na to wskazuje powyższy podział, byliby reprezentowani 
przez jednostki. Należy tylko zaznaczyć, że Volumina legum  rzadko były pre
numerowane przez urzędników dworskich (8 osób), ale to o niczym nie świad
czy, gdyż mogli oni równocześnie pełnić dodatkowe funkcje i znaleźć się w in
nej grupie. Inaczej wygląda kwestia wojskowych. Na liście było ich 24. N iektó
rzy z nich, zwłaszcza pochodzenia obcego, reprezentowali bardzo wysoki po
ziom kulturalny, np. gen. Jan Joachim Kampenhausen był autorem doskonałej 
pracy traktującej o wojskowości.

Interesujący jest podział subskrybentów ze względu na pełnione funkcje po
lityczne. Wielu z nich (70 % wszystkich abonentów) przynajmniej raz posłowało 
na sejm. N a pewno brali udział w sejmikach. Często byli wybierani jako depu
taci na Trybunał, czyli najwyższy sąd (Litewski lub Koronny). Duchowni czę
sto na tymże Trybunale pełnili funkcje prezydentów lub wiceprezydentów. W takiej 
sytuacji wyjaśnia się nieco zainteresowanie wydawnictwem. Równie często na 
liście pojawiają się senatorzy. Stanowili oni grupę najwyższych dostojników ściśle 
związanych ze sprawami państwa. Do senatorów należeli biskupi. Na liście było 
9 biskupów katolickich oraz 3 unickich. Drugie miejsce w hierarchii zajmowali 
wojewodowie. Spośród nich aż 17 zaprenumerowało dzieło (i 2 podwojewodów). 
Najliczniej reprezentowani byli kasztelanowie —  33. Ostatnie miejsce pod względem 
ilości zajm ują urzędnicy centralni — 5. Razem 52 osoby decydujące o losach 
kraju.

Analiza socjologiczna nie byłaby pełna bez dwóch kryteriów: ze względu 
na wyznanie i ze względu na płeć. Biorąc pod uwagę religię trzeba przyjąć, że 
większość duchownych to katolicy, oraz że duża część społeczeństwa w XVIII 
w. przyznawała się do tego wyznania. Płynie z tego wniosek, że prawie 98 % 
prenumeratorów to katolicy. Dokładne dane, co do wyznania znaleziono tylko 
w kilku przypadkach. Dwie osoby były wyznania kalwińskiego (z czego jedna 
to opiekun zborów kalwińskich na Litwie, który doprowadził do fuzji kościoła 
luterańskiego i kalwińskiego). Czterech prenumeratorów było unitami, z czego 
aż trzech biskupam i unickimi; jest to o tyle istotne, że poziom oświaty wśród 
duchowieństwa prawosławnego i unickiego był bardzo niski i dlatego ich udział 
w subskrybcji je st śladowy.

Prenumeratorzy to głównie mężczyźni w liczbie 474 (czyli 98,4 %), ale na 
liście znalazły się i kobiety. Jest ich niewiele — 8, ale stanowią dowód, że już 
w tych czasach kultura i oświata nie była tylko domeną mężczyzn (badania stanu 
czytelnictwa świadczą, że spośród całego społeczeństwa umiejętność czytania posiadło 
17 % mężczyzn i zaledwie 4 % kobiet16). Wszystkie pochodziły z bogatych ro

16 Zob. B. G e r l i c h - P o r t e l ,  U dostępnianie zb iorów  w bibliotekach R zeczyposolitej XVII— 
XVIII wieku, „Roczniki Biblioteczne” XXIX, 1985, z. 1— 2, s. 260.
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dzin i prawdopodobnie odebrały wysokie wykształcenie. Wiadomo, że czynnie 
pomagały współmałżonkom w różnych inicjatywach kulturalnych. Łożyły na cele 
kościelne, a często po śmierci męża doskonale zarządzały majątkami i kontynu
owały jego pracę w różnych dziedzinach (także mecenatu). Nie wiadomo czy pobudką 
do kupienia Volumina legum były dla nich uczucia patriotyczne (co jest bardzo 
prawdopodobne), czy też chęć samokształcenia. Być może kupowały dzieło dla 
swoich dzieci.

Na liście wśród 522 prenumeratorów 40 pozycji zajmują instytucje. Dominu
ją  wśród nich kościelne (33), ale nie brak i świeckich (7). Najliczniej występują 
placówki jezuickie (17), najczęściej kolegia, przy których prowadzone były szko
ły, konwikty, apteki itp. Ma to duże znaczenie dla ewentualnego zakresu oddzia
ływania dzieła. Jeśli znalazło się w bibliotece kolegium, było bardziej dostępne szer
szemu gronu czytelników niż gdyby znajdowało się w zbiorach prywatnych. Wia
domo, że wszystkie kolegia, które zaprenumerowały Volumina posiadały bibliote
ki, często bardzo bogato wyposażone. Znamienny jest fakt, że to jezuici najlicz
niej prenumerowali dzieło; jako zakon stojący najwyżej pod względem oświaty, 
nie licząc zakonu pijarów, którzy nie zamawiali dzieła (chyba że indywidualnie — 
3 przypadki: S. Konarski, Bonawentura Raciborski, prefekt drukami oraz prowincjał), 
co jest w pełni zrozumiałe, jako że wyszło ono z ich drukarni. Drugim zakonem 
najczęściej pojawiającym się w spisie są dominikanie — aż 6 konwentów. Inne zakony 
i zgromadzenia to: misjonarze (prowadzili seminaria i zapewne starali się na bie
żąco uzupełniać biblioteki), karmelici — 2 oraz paulini — 1. Bardzo interesująca 
jest obecność na liście klasztoru Bazylianów. Zakon ten został zreformowany (zwłaszcza 
w dziedzinie oświaty) w początku XVIII w. i fakt zakupu dzieła może potwierdzać 
zwiększone zainteresowanie prawodawstwem wśród jego władz. Inne instytucje 
kościelne to seminarium warszawskie, dwie kapituły katedralne oraz bractwo religijne 
przy unickiej cerkwi we Lwowie.

Instytucje świeckie reprezentują gównie magistraty miast, w większości znaj
dujących się w północnej Polsce (Wielkopolska i Pomorze). Prócz tego jeden eg
zemplarz zamówiła Akademia Krakowska. W przypadku magistratów dostęp do 
wydawnictwa był na pewno szerszy niż w zbiorach prywatnych, najprawdopo
dobniej znalazło się w archiwum i korzystali z niego głównie urzędnicy.

W analizie stanu czytelnictwa istotne wydaje się położenie geograficzne. Ostatnie 
zestawienie dotyczy przynależności prenumeratorów do konkretnych dzielnic geo
graficznych. Tu od razu pojawił się problem kryterium, na podstawie którego na
leży klasyfikować subskrybentów. Pierwszą wskazówką były posiadane przez nich 
m ajętności17. Jeśli brak było takiej informacji, kierowano się urzędem pełnionym 
przez abonenta, zakładając, że prawdopodobnie mieszkał niedaleko (takie zało
żenie jest słuszne, jeśli chodzi o uboższą szlachtę, która nie posiadała wielu ma

17 Zob. K. S o c h a , Edycja spisu prenumeratorów „ yolumina legum " wformie słownika. Praca magisterska 
napisana pod kierunkiem prof. Stanisława Grzeszczuka i dr. Janusza Gruchały, maszynopis.
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jątków ziemskich). Poza tym niektóre urzędy niosły ze sobą „przywiązanie” do 
konkretnej ziemi (inna sprawa, że niektórzy lekceważyli sobie tę zasadę). Ostat
nim, najmniej pewnym źródłem, były herbarze, używane tylko w sytuacji, gdy 
brak było innych danych.

Kolejnym problemem jest przynależność niektórych osób do dwóch (a cza
sem i więcej) dzielnic. Często magnaci posiadali rozległe dobra w różnych czę
ściach kraju, a rezydowali głównie w Warszawie. Dlatego w analizie niektóre osoby 
uwzględnione są dwa razy. Zdarzały się sytuacje, kiedy prenumerator działał rów
nocześnie na Rusi i w Małopolsce lub w Wielkim Księstwie Litewskim.

Podział prenumeratorów ze względu na przynależność geograficzną:
Małopolska 15,90% Warmia 0,96 %
Ruś 21,46% Wielkie Księstwo Litewskie 16,48 %
Mazowsze 19,54% Inflanty 1,53 %
Wielkopolska 16,28% Śląsk 0,57 %
Pomorze 7,28 % nie ustalono 7,09 %

Wyniki są zaskakujące. Najwięcej prenumeratorów związanych jest z Ru
sią, dzielnicą bardzo zacofaną pod względem kultury i oświaty. To tylko pozor
na sprzeczność: wielu magnatów posiadało na kresach ogromne rezydencje, które 
czasem stawały się ogniskami kultury. Najbardziej znanym centrum administracyjno- 
kulturalnym był Lwów i z nim związani są niektórzy prenumeratorzy (zwłasz
cza instytucje) —  konwent Dominikanów i bractwo przy cerkwi unickiej.

Wyrównany jest udział Małopolski (główny ośrodek — Kraków), W ielko
polski (Gniezno) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (Wilno). Nieco więcej osób 
związanych było z Mazowszem. Wynikało to z roli Warszawy — stolicy i głównego 
centrum administracji Korony. Niezwykła jest obecność Śląska, który od daw
na nie wchodził w obręb Rzeczypospolitej. Stosunkowo dużo osób reprezentu
je  Pomorze, a szczególnie Gdańsk, o którego ważnej roli już wspominano. Wa
rmia występuje tylko dzięki biskupom i kanonikom tamtejszej diecezji. Kilko
ro z prenumeratorów posiadało majątki w Inflantach, niektórzy pełnili też urzę
dy związane z tą ziemią, były one jednak głównie tytularne.

Oczywiście taka analiza nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Należało
by zestawić ze sobą różne listy prenumeratorów i dopiero wtedy można wycią
gnąć dalej idące wnioski, np. o zmianach składu tych spisów w zależności od 
rodzaju prenumerowanego dzieła. Jednak praca taka już powstała (wspomniane 
opracowanie A. Kapłona). Aby pogłębić jego analizy, trzeba by stworzyć bazy 
danych wszystkich prenumeratorów.

W podsumowaniu warto się zastanowić, co łączy wszystkich prenumeratorów? 
Byli ludźmi swojej epoki, często zaangażowanymi w politykę: stronnicy zarów
no Stanisława Leszczyńskiego jak i Wettynów, wielcy posiadacze ziemscy i go
łota szlachecka. Czasem wysoko wykształceni, a czasem wręcz przeciwnie. Łą
czy ich wszystkich tylko decyzja o zaprenumerowaniu Yolumina legum. Moty
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wy tej decyzji były różne: patriotyzm, snobizm, potrzeby praktyczne a nawet trak
towanie dzieła jako herbarza (gdyż w czasie niektórych sejmów nadawano szla
chectwo). Najważniejsze jest traktowanie list prenumeratorów jako ważnych źródeł 
poznania społeczeństwa polskiego w dawnych wiekach. Nie wystarczy bowiem 
zamknąć wszystkich prenumeratorów w liczbach, procentach czy tabelkach. Trzeba 
zauważyć, że są to ludzie mający konkretne powody swojego działania. Dlatego 
równie ważny jest skład procentowy poszczególnych grup społecznych, jak i motywacja 
kierująca postępowaniem ludzi. Wtedy można zbadać nie tylko samą reklamę, ale 
i jej skuteczność.

SU B S C R IB E R  L IST  OF VOLUM INA L E G U M  
—  SO C IO LO G IC A L  A N A L Y SIS

SU M M A R Y

T he o r ig in s o f  w id esp read , p rofession a l book ad vertising  in Poland reach back to the 
18th century. A t that tim e num erous advertising strateg ies, som e o f  w hich  are still used  to- 
day, d evelop ed ; their num ber inclu d es lea fle ts , an nouncem ents, and subscriber lists that are 
a rich and still unresearched  source for the stud ies o f  readership in b ygon e  Poland. T hese  
lists , togeth er w ith  the in ven tories o f  private book  co llec tio n s , direct the research er’s atten- 
tion to the reader: consum er o f  the book  m arket. A t the sam e tim e they a llo w  a broader ana- 
ly s is  o f  the n eed s o f  th is m arket and the d irection s o f  its develop m en t. T hey  illustrate the 
then current interests o f  the readers as w e ll as publish ing  p o lic ie s  o f  p u b lish ing  houses. W hat 
seem s to be e sp e c ia lly  in teresting is the first subscrip tion  serv ice  in P o lish  lands connected  
w ith  the p ub lica tion  o f  the subscriber list presented  in K u r ie r  P o lsk i  by J ó z e f  A ndrzej Z ału
sk i, the m an beh ind  the idea o f  ed ition  o f  Volumina legum  —  a co lle c tio n  o f  all Sejm  co n sti-  
tu tio n s  from  1347 to the 18th century. T he subscriber list o f  the w ork w as p ublished  in the 
K u r ie r  P o lsk i  regu larly  for m ost o f  the year 1732. T he list inclu d es nam es o f  fam ous p o liti- 
cian s and w riters together w ith  clerks and o fficers know n to no one. A n an a lysis  o f  the list 
prov id es p len ty  o f  in terestin g  inform ation  on the readers o f  leg is la tiv e  w orks. W hat is m orę, 
it a llo w s  for estab lish m en t o f  certain h yp oth esis related to the m anners o f  operation  in such  
an ad vertisin g  strategy. T he w ork is d evoted  to a m u lti-faceted  so c io lo g ic a l an a lysis o f  sub- 
scribers w ith a special em phasis on the fo llow in g  criteria: social background, posts held, education  
acąuired , d en om in ation , se x , and address.
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