
CZESKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PT. „KSIĄŻKI 
ZWIERCIADŁEM ŻYCIA. KSIĄŻKI WIEDZY WSZELAKIEJ JAKO 
ŚWIADECTWO MINIONYCH CZASÓW”. Brno, 18-22 września 2017 r. 

W Brnie, drugim co do wielkości mieście Czech, znanym ośrodku kultury, nauki 
i turystyki, w dniach od 17 do 22 września 2017 r. miała miejsce Międzynarodowa Konferencja 
pt. „Książki zwierciadłem życia. Książki wiedzy wszelakiej jako świadectwo minionych 
czasów” (Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob). Była 
to już siódma edycja interdyscyplinarnej konferencji, która ostatnio odbyła się w Czeskim 
Krumlovie, a jeszcze wcześniej systematycznie gromadziła naukowców w Czeskich 
Budziejowicach. Organizatorami jej byli: Instytut Romanistyki wraz z Instytutem Archiwów 
i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Południowych Czech oraz Morawska Biblioteka 
Krajowa (Moravska Zemska Knižnice) w Brnie, która jest drugą co do wielkości biblioteką 
w Republice Czeskiej i chlubi się posiadaniem około czterech milionów dokumentów oraz 
zobowiązana jest przechowywać kopię wszystkich publikacji nieperiodycznych i periodyków 
publikowanych w Czechach. 

Cel jaki przyświecał konferencji to zaprezentowanie książki jako jednego z głównych 
narzędzi rozpowszechniania kultury i edukacji na przestrzeni wieków oraz przedstawienie 
różnorodności treści i form zbiorów książek, żeby pokazać je jako źródło informacji i wiedzy 
ludzkiej. Wykłady obejmowały problematykę kultury książki od średniowiecza po XIX w. 

Na to naukowe spotkanie zjechali się historycy i bibliolodzy z Austrii, Czech, Niemiec, 
Polski, Słowacji i Włoch, a referaty ich referaty wygłaszane były w językach: czeskim, 
słowackim, niemieckim, francuskim i włoskim.  

Fot. 1. Uczestnicy konferencji. Fot. E. Obała
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W pierwszym dniu uczestnicy konferencji spotkali się na Placu Morawskim przy 
pomniku Josta Luxembourga by wziąć udział w spacerze po mieście. Drugiego dnia już 
oficjalnie rozpoczęła się konferencja, a otwarcia jej dokonał dyrektor Morawskiej Biblioteki 
Krajowej (MZK)  prof. Tomáš Kubíček. Tuż po mim głos zabrała prof. Jitka Radimská 
(JU České Budějovice), słowo wstępne przedstawiła prof. Meta Niederkom-Bruck (Institut 
für Geschichte / Geschichtsforschung - Universität Wien) i dr Jindra Pavelková (MZK). 

Obrady rozpoczęły się wykładem wprowadzającym, który wygłosił prof. Edoardo 
Barbieri z Włoch mówiąc o „Polyanthea“ autorstwa Domenico Nanni Mirabelli, jako 
encyklopedi dla współczesnej Europy (La “Polyanthea” di Domenico Nanni Mirabelli: 
un’enciclopedia per l‘Europa moderna). Tej części wykładów przewodniczyła prof. Jitka 
Radimská, a kolejne wystąpienie wygłosiła Lucie Heilandová przedstawiając dzieła 
encyklopedyczne opublikowane przez Josefa Georga Trasslera (Encyklopedická díla 
vydávaná tiskárnou Josefa Georga Trasslera). Następna referentka dr Lenka Veselá próbowała 
odpowiedzieć na pytanie czy przydatne, czy nieprzydatne są książki z Czech i Moraw, które 
w prezencie szwedzkim gimnazjom w XVII wieku przekazała królowa Kristina (Užitečné, 
či nepotřebné? Knihy z Čech a Moravy jako dar královny Kristiny švédským gymnáziím  
v polovině 17. Století). 

Drugą część obrad poprowadziała Lucie Heilandová, a zainaugurował ją dr Vojtěch 
Balík mówiąc o roli książki we wszechstronnym projekcie Jana Amosa Komeńskiego (Úloha 
knihy ve všenápravném projektu Jana Amose Komenského). Dalej dr Jindra Pavelková 
przybliżyła badania nad zachowanymi rękopisami Otmara Conrada – studenta i nauczyciela 
w domu rodzinnym Rajhardów (Otmar Conrad jako student a vyučující na rajhradském 
domácím studiu pohledem dochovaných rukopisů). 

Następna prelegentka prof. Eva Mârza omówiła podręczniki dla siedmiogrodzkich 
Rumunów w ramach oświeceniowej polityki kulturalnej w monarchii habsburskiej (Učebnice 
pre sedmohradských Rumunov ako súčasť osvietenskej kultúrnej politiky v Habsburskej 
monarchii), a przed przerwą wystąpiła jeszcze Martina Halířová z tematem „Podręczniki 
edukacyjne i obraz dziecka w XIX w.“ (Výchovné příručky a obraz dítěte v 19. Století).

W dalszej części konferencji moderatorem sesji została dr Klára Komorová i rozpoczął 
ją Václav Grubhoffer referatem pt. „Skarb zdrowia lub skarbnik zdrowia. Reprodukcje 
medyczne włoskiego pochodzenia w Czeskim Krumlowie z księgozbioru Eggenbergów“ 
(Il tesoro della sanita aneb Pokladnice zdraví. Medicínské tisky italské provenience  
v českokrumlovské knižní sbírce rodu Eggenbergů). Kolejna referentka Dana Stehlíková 
przedstawiła mit o medycznych książkach Crystal z Prachatnic (Mýtus o Lékařských knížkách 
Křišťana z Prachatic), tuż po niej wystąpił Stefano Cassini opowiadając o kuchni włoskiej 
w typografii, czyli bogactwo książki kucharskiej Bartolomeo Scappi z okresu między XVI 
a XVII wiekiem. (La cucina italiana in tipografia: la fortuna del ricettario di Bartolomeo 
Scappi tra XVI e XVII secolo).

Po krótkiej przerwie ostatnią część obrad w tym dniu poprowadziła dr Lenka Veselá, 
a pierwszy referat miała prof. Ewa Andrysiak z Polski, omawiając w nim gatunki pism 
teatralnych pochodzących z kaliskiej drukarni zakonu jezuitów (Theaterschriften aus der 
Kalischer Druckerei  des Jesuitenordens. Charakterisierung der Art). Kolejną prelegentką 
była dr Melinda Simon, przedstawiając temat „Kup ode mnie! Metody komunikacji 
i marketingu wydawców i stempli stosowanych w ich markach” (Compri da me! Metodi di 
communicazione e di marketing degli editori e stampatori usate nelle loro marche). Sesję 
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tę zakończył wykład prof. Krzysztofa Walczaka z Polski, który opowiedział o pierwszej 
drukarni na Łużycach Nikolausa Wolraba i jej działalności (Der erste Drucker in Lausitz 
Nikolaus Wolrab und seine Tätigkeit). 

Po każdej z sesji prowadzone były ożywione dyskusje, które wzbogacały obraz 
prowadzonych badań w przedstawianych przez prelegentów wystąpieniach. Zakończeniem 
tego obfitego w referaty dnia było oprowadzenie uczestników po morawskiej książnicy oraz 
wieczór towarzyski.  

W kolejnym dniu konferencji w sesji pierwszej moderatorem została Martina Smolová, 
a rozpoczęła ją dr Marta Hradilová, przedstawiając prawnika, kompozytora i poetę 
Giovanniego Battistę Massarengo w świetle jego biblioteki (Giovanni Battista Massarengo – 
právník, skladatel a básník ve světle své knihovny). Dalej głos zabrała dr Klára Komorová 
opisując Johanna Georga Schwandnera i jego dzieło (Johann Georg Schwandner a jeho 
Sciagraphia), zaś dr Bořek Neškudla zapoznał słuchaczy z działalnością namiętnego 

Fot. 2. Prof. Ewa Andrysiak. Fot. E. Obała

Fot. 3. Prof. Krzysztof Walczak. Fot. E. Obała
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kolekcjonera książek Josefa Antonína Riegera (Vášnivý sběratel knih Josef Antonín Rieger). 
Następna Angela Škovierová opowiedziała o duchowej epopei jako zwierciadle czasu 
Ondreja Rochotský`ego oraz jego parafrazie biblijnej przypowieści o Samsonie (Duchovný 
epos ako zrkadlo doby - Ondrej Rochotský a jeho parafráza biblického príbehu o Samsonovi).

Po czterech wystąpieniach, by przyspieszyć obrady, zaczęto od razu drugą część 
sesji, której przewodniczyła dr Jindra Pavelková. Słuchacze zapoznali się tym razem 
z badaniami prof. Mety Niederkom-Bruck mówiącej o katalogach bibliotecznych, będących 
lustrem biblioteki i możliwością poszerzenia wiedzy (Bibliothekskataloge als Spiegel der 
Bibliotheks- und Wissenserweiterungen). Dalej referowała Jana Oppeltová uznając książkę 
jako dziedzictwo i pokazując obraz osobistych bibliotek księży diecezji Hradca Kralovej 
w dokumentach urzędowych i kolekcjach historycznych bibliotek parafialnych (Knihy jako 
dědictví. Obraz osobních knihoven kněží královéhradecké diecéze v úředních písemnostech 
i historických fondech farních knihoven). Kolejny dr Alessandro Tedesco zaprezentował 
książkę jako element społecznej “narracji” w XVI- wiecznej Europie, biorąc pod uwagę 
anegdoty, motta i rymy sławnych ludzi w wydaniach poligrafii Lodovico Domenichi 
(Il libro come elemento di “narrazione” sociale nell’Europa del XVI secolo: aneddoti, 
motti e rime di personaggi illustri nelle edizioni del poligrafo Lodovico Domenichi). Na 
koniec sesji wysłuchano jeszcze dr Christine Marie Grafinger, która przedstawiła zbiór 
książek z Frankonii w Bibliotece Watykańskiej (Eine Büchersammlung aus Franken in der 
Vatikanischen Bibliothek).

Trzecią część sesji prowadziła dr Marta Hradilová, zaś pierwsza wystąpiła prof. Elisabeth 
Klecker prezentując „książki o krótkim życiu”, czyli inwentarz książkowy arcyksiężniczki 
Johanny Gabrieli obejmujący okres od 4 lutego 1750 r. do 23 grudnia 1762 r. (Bücher für 
ein kurzes Leben. Das Bücherinventar der Erzherzogin Johanna Gabriela  <4. 2. 1750 – 
23. 12. 1762>). Następna prelegentka Klára Andresová zapropagowała rozpowszechnienie 
idei nowożytnych w sztuce wojennej Europy środkowej za pośrednictwem podręczników 
wojskowych Johanna Jakuba von Wallhausena (Šíření myšlenek raně novověké revoluce 
ve vojenství do střední Evropy prostřednictvím vojenských příruček Johanna Jacobiho 
von Wallhausena), a ostatni mówca Ondřej Vodička przedstawił tak zwane „Fechtbuch 
Döbringera”, czyli najstarszą próbę instrukcji fechtunku (Tzv. Döbringerův Fechtbuch : 
Nejstarší pokus o kompilaci šermířské příručky).

W tym bogatym w wiadomości dniu po wygłoszonych referatach, organizatorzy 
konferencji zaprosili uczestników na wycieczkę do biblioteki klasztoru augustianów na 
Starym Brnie, gdzie można było podziwiać powstały w XIV w. klasztor, pomnik opata 
Grzegorza Mendla pełniącego tę funkcję w XIX w. oraz bibliotekę z cennym księgozbiorem, 
w tym z wyjątkowymi starodrukami.

W ostatnim dniu obrad swoje referaty wygłosili: Martina Smolová, Eva Klímová, Zdenka 
Bosáková, Eva Frimmová, Ádám Hegyi, Marta Vaculínová, Vlastimil Brom, Jan Pišna, 
Marie Tošnerová, Pavla Holíková, Igor Zmeták, Andreea Mârza, Giovanni Araldi i Maciej 
Mętrak. Podsumowaniem konferencji, była dyskusja i jej ocena zawarta w wypowiedziach 
uczestników, a także zapowiedź publikacji pokonferencyjnej. Po czym wszyscy zebrani 
zaproszeni zostali na otwarcie wystawy zdjęć i rysunków autorstwa Andrew Lasse, jak 
również na spotkanie autorskie.  

Na zakończenie, w piąty dzień tego naukowego międzynarodowego spotkania, 
uczestników zabrano na kolejną wycieczkę do biblioteki benedyktyńskiego klasztoru 



Ewa Obała – Czeska międzynarodowa konferencja... 259

w Rajhradzie. I tu trzeba stwierdzić, że gospodarze konferencji zadbali w szczególny sposób, 
żeby połączyć omawiane tematy z bezpośrednim spojrzeniem na starodruki przechowywane 
w tak szczególnych miejscach.  

Podsumowując tą kilkudniową konferencję pt. „Książki zwierciadłem życia. Książki 
wiedzy wszelakiej jako świadectwo minionych czasów”, należy podkreślić, że organizatorzy 
w profesjonalny sposób spełnili swoje zadanie, zapraszając historyków i bibliologów z kilku 
krajów, którzy skupili się nad badaniami zawartości bibliotek zamkowych, mieszczańskich, 
kościelnych, prywatnych itp. Dzięki ciekawemu programowi i przedstawionym referatom, 
można było poznać wiele nowych wątków dotyczących dawnej książki i wzbogacić wiedzę 
na ten temat. Cenne również dla uczestników było to, że można było nawiązać kontakty 
i współpracę z wieloma osobami mającymi podobne zainteresowania naukowe.

Ewa Obała


