
GARŚĆ UWAG  

O PIERWSZYM POLSKIM EKSLIBRISIE 

 

 

Powstanie w 1516 roku ekslibrisu biskupa włocławskiego, Macieja Drzewickiego, 

stanowi doniosły akt w historii rodzimego bibliofilstwa oraz sztuki graficznej.  

Był on bowiem jednym z pierwszych w Europie znaków własnościowych książki 

sporządzonych wedle nowej, datującej się dopiero od lat osiemdziesiątych XV wieku, 

formuły dzieła graficznego wklejanego do wnętrza księgi. Tym samym 

zapoczątkowywał on w Polsce ową bogatą – i wciąż żywą – tradycję oznaczania ksiąg 

zazwyczaj niewielką karteczką, wklejaną na wewnętrzną część górnej okładziny, 

której zadaniem było manifestowanie własności woluminu, ale też bibliofilskich 

zamiłowań jego posiadacza.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 Exlibris Macieja Drzewickiego  

                                                                             (drzew. z 1516) 

 

  

 Jednocześnie, mimo wczesnej metryki, dzieło to niemal w pełni reprezentuje 

styl renesansowy, który zarówno w Królestwie Polskim jak i w innych krajach 

położonych na północ od Alp, dopiero zdobywał sobie wówczas pierwszych, 

oddanych zwolenników wśród reprezentantów społecznych i kulturalnych elit.  

Oto bowiem ukazuje on motyw arkady wspartej na kolumnach o dekoracyjnej formie 

cokołów i kapiteli, zamkniętej – znamiennym dla tej epoki – półkolistym łukiem.  

W jego tak zwanych pachach, czyli narożnikach muru znajdującego się po bokach 

łuku ukazano motywy popiersia męskiego oraz ogoniastego zwierza (smoka?), które 



obok funkcji czysto dekoracyjnej zapewne były też nośnikiem, niejasnych dziś, treści 

symbolicznych. W arkadzie, na posadzce o perspektywicznie wyznaczonych liniach 

płytek, widnieje pokaźna tarcza herbowa o dekoracyjnym, późnogotyckim kroju,  

na której posadowiono infułę, zaś zza jej płaszczyzny wyłania się krzywaśń pastorału.                                                          

Detalem pozwalającym na jednoznaczne zadatowanie dzieła jest data „º 1516 º”, 

widniejąca w tle insygniów. Pomiędzy nimi podwieszona jest zaś kość winogron, 

stanowiąca najprawdopodobniej odwołanie do  symboliki chrześcijańskiej.  

 Opisaną kompozycję wykonano w technice drzeworytniczej, która od samego 

początku sztuki ekslibrisu, aż do schyłku XVI wieku była zarówno w Polsce jak też  

w innych krajach europejskich absolutnie dominującą wśród wykonawców 

księgoznaków tego rodzaju. I choć trudno byłoby dziś wskazać precyzyjnie 

wykonawcę ryciny, to ponad wszelką wątpliwość możemy powiązać ją z artystą 

pracującym dla wiedeńskiego, a po krótkim czasie – krakowskiego – drukarza, 

Hieronima Wietora. Przesądza o tym czterowierszowy napis antykwowy, którego 

liternictwo jednoznacznie dowodzi posłużenia się czcionkami stosowanymi przez 

tegoż impresora. Okoliczność ta zasługuje na bliższą uwagę i z tego względu,  

że egzemplifikuje charakterystyczną praktykę wykonawczą ówczesnych, 

renesansowych autorów ekslibrisów.  Oto bowiem przegląd dorobku ekslibrisu już  

od początku XVI w. dowodzi, że fundamenty tej dziedziny grafiki stanowią dzieła  

o charakterze graficzno-typograficznym a nawet stricte typograficznym. Nawet sama 

koncepcja ekslibrisu jako ryciny prezentującej herb właściciela książki i towarzyszący 

jej krótki tekst, wykazuje wyraźne zależności od książkowych stemmatów. Ich istotą 

jest bowiem drukowany wiersz na herb wraz z jego graficznym przedstawieniem.  

Na podobnej dwudziedzinowej koncepcji oparte są również inne księgoznaki polskie  

z tamtego czasu, jak ekslibris Jana Dantyszka (odmiana duża), wszystkie odmiany 

ekslibrisu dla Krzysztofa Szydłowieckiego, czy też ekslibris dla Antoniego 

Schneebergera. Egzemplarze tego ostatniego stanowią zresztą wydzielony na luźnych 

karteczkach nakład stemmatu, w którym jedynie zmieniono treść drukowanych 

napisów. 

 Analiza porównawcza szeregu szesnastowiecznych ekslibrisów z dorobkiem 

ówczesnego drukarstwa dowodzi, że również elementy drzeworytnicze ich 

kompozycji należały do standardowego wyposażenia drukarni. Dowodu na to 

dostarcza drugi z ekslibrisów dla bpa Drzewickiego (1517 r.), który nie jest 

autonomicznym dziełem graficznym lecz kombinacją ozdobników drukarskich. Składa 

się na nią drzeworytnicza ramka o uniwersalnej funkcji ozdoby m.in. stronic 

tytułowych oraz rytowany herb o wielorakim przeznaczeniu. Całość dopełnia napis, 

który bynajmniej nie jest wycięty w klocku ale stanowi trójwierszowy tzw. skład 

drukarski. Warto zresztą nadmienić, że o ile w ekslibrisie Drzewickiego elementy 

graficzne dominują wizualnie nad wydrukowanym liternictwem, to na przykład w 



ekslibrisie donacyjnym Jana Lutomirskiego z 1562 r. są już całkowicie zdominowane 

przez sferę typograficzną. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

                                                          

                          Exlibris Macieja Drzewickiego 

                                                                             (drzew. z 1517) 

 

 

 Niezależnie od tego oba ekslibrisy włocławskiego biskupa dowodzą jego 

wyczulenia na punkcie oznaczania własności książki poprzez graficzne ekslibrisy. 

Wiadomo jednak, że oprócz nich hierarcha ten posługiwał się superekslibrisami, czego 

dowodem jest oprawa mszału ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie,  

a obecnie tamtejszego Archiwum Archidiecezjalnego. Jej górną okładzinę zdobi herb 

biskupa w charakterystycznym, renesansowym otoku. Zamiłowanie do tej szlachetnej, 

a w omawianym okresie nieporównywalnie popularniejszej od ekslibrisu, formy znaku 

własnościowego datowało się u Drzewickiego przypuszczalnie już w pierwszych 

latach XVI, a nie wykluczone, że i wcześniej. Wskazuje na to kilka wycisków 

herbowych o jeszcze gotyckiej formie, jakie znalazły się na oprawie jednego z druków 

ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

 Wszystko to skłania do stwierdzenia, że słynne dzieło z 1516 roku nie tylko 

wyznacza początek przebogatej tradycji oznaczania ksiąg ekslibrisami w Polsce,  

ale też wpisuje się w krystalizującą się wówczas praktykę oznaczania prywatnych 

ksiąg specjalnymi znakami na zewnętrz i wewnątrz woluminów. Z perspektywy 

badawczej i kolekcjonerskiej jest zaś bezcennym pomnikiem rodzimego bibliofilstwa 

epoki humanizmu.  
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