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1. Edward Okuń: Ekslibris Zuzanny Rabskiej

2. Józef Mehoffer: Ekslibris Anieli Wrzeszczowej

Początek dwudziestego stulecia przyniósł 
znaczące zmiany w polskiej twórczości 
ekslibrisowej. Przez cały wiek XIX jej lwią 
część stanowiły skromne znaki heraldycz-
ne lub zwykłe pieczątki własnościowe bez 
artystycznych ambicji. Wyjątkiem były 
akwaforty Kajetana Wincentego Kieli-
sińskiego w pierwszej połowie stulecia, a 
dopiero pod jego koniec tematyka eksli-
brisów zaczęła być bardziej urozmaicona.
W okresie Młodej Polski rozpowszechnia 
się pojęcie sztuki stosowanej i wymagania 
estetyczne zaczynają dotyczyć przedmio-
tów codziennego użytku. Rodzi się u nas 
sztuka pięknej książki i również ekslibris 
zaczyna być traktowany jako wytwór 
artystyczny. Zenon Przesmycki (Miriam) 
w swym artykule w IX tomie „Chimery” 
stawa postulat ekslibrisu artystycznego, 
który porzuciwszy „utylitarną banalność” 
winien być stylistycznie dostosowany do 
treści książki i odzwierciedlać upodobania 
jej właściciela. Te idee nie pozostawały bez 
echa i okres Młodej Polski to czas znaczne-
go postępu w dziedzinie polskiego ekslibri-
su – jeśli nie ilościowego, to z pewnością 
jakościowego. Interesują się tą dyscypliną 
już nie tylko specjaliści od sztuki użytko-
wej, lecz także wybitni malarze i graficy  
o znanych nazwiskach, jak Mehoffer, Okuń, 
Sichulski, Procajłowicz, Siedlecki, a spora-
-dycznie nawet Wojtkiewicz, Malczewski 
i Wyspiański, który sporządził – niezreali-
zowany wprawdzie – akwarelowy projekt 
znaku książkowego dla Lucjana Rydla.
Ekslibris młodopolski charakteryzuje  
się rozmaitością tematyczną i formalną,  
na ogół nieco większym formatem niż  
w wieku XIX; niekiedy pojawia się też 
kolor, z reguły dość oszczędnie używany.  
Stosuje się nie tylko klasyczne techniki 
graficzne – litografę, akwafortę, drzeworyt, 
lecz również coraz częściej kliszę cynkową, 
na którą przenosi się idealny rysunek.  
Nie jest to bynajmniej technika pośled-
niego znaczenia – posłużyła do wykona-
nia kilku spośród najlepszych polskich 
znaków książkowych tego czasu. W 
polskim ekslibrisie początków dwudzie-
stego stulecia odnajdziemy wszystkie 
niemal tendencje stylistyczne, postawy 
artystyczne i repertuar motywów wła-
ściwe twórcom okresu Młodej Polski.
Dominującym stylem jest secesja z jej cha-
rakterystyczną płynną linią, tak wyraźną  
w ekslibrisie Edwarda Okunia dla Zu-
zanny Rabskiej (ryc. 1), Józefa Mehoffera 
dla Anieli Wrzeszczowej (ryc. 2) czy Jana 
Rembowskiego dla Bolesławy Łozowej 
(ryc. 3), z oryginalnie ujętym rysunkiem

pochylonej nad książką kobiety za-
słaniającej swą twarz dłońmi.
Jednym z najpiękniejszych jest ekslibris 
Okunia dla Zuzanny Rabskiej, z delikatnie 
nakreślonym kwiatem orchidei otoczo-
nym przez pszczoły, oszczędnie ozdobiony 
kolorem. W kompozycjach Mehoffera 
odnajdujemy niepozbawione symbolicz-
nych treści motywy znane z jego obrazów 
i witraży: w znaku książkowym dla Anieli 
Wrzeszczowej są to rajski ptak i drzewko 
pomarańczowe, zaś w znaku dla Wojcie-
cha Biesiadeckiego postacie w ogrodzie.
Autorem reprodukowanego tu ekslibri-
su Adama Łady-Bieńkowskiego (ryc. 4) 
jest malarz i wybitny ilustrator książek 
– Stanisław Dębicki. Sposób stylizacji 
liter, pozostawienie sporej płaszczyzny 
wolnego tła, a także małe figurki zwie-
rząt w dolnych rogach przypominają o 
tak żywej w tej epoce fascynacji sztuką 
Dalekiego Wschodu, zwłaszcza Japonii.
Jan Bukowski, w przeciwieństwie do 
poprzednio wymienionych tu artystów, 
poświęcił się przede wszystkim sztuce 
użytkowej, ilustrował książki i projektował 
okładki. Jest on autorem ekslibrisu dla 
Lucjana Rydla (ryc. 5), który w dość zaska-
kujący sposób łączy motyw antycznej liry 
z dekoracją wzorowaną na polskiej sztuce 
ludowej. Takie zestawienie form jest jednak 
usprawiedliwione zainteresowaniami 
Rydla, który nie tylko pisał sztuki czerpiące 
natchnienie z rodzimego folkloru, jak Be-
tlejem polskie czy Zaczarowane Koło, lecz 
również tłumaczył Iliadę. Bukowski jest też 
autorem pochodzącego z 1906 roku projek-
tu używanego do dziś ekslibrisu Biblioteki 
Jagiellońskiej z dwoma skrzyżowanymi 
berłami i koroną wzorowanymi  
na insygniach znalezionych w gro-
bie Kazimierza Wielkiego.
Ta sama korona – wraz z klepsydrą – 
widnieje na projekcie Bukowskiego, który 
otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie 
na ekslibris Muzeum Narodowego w Kra-
kowie. Była to jedna z 65 nadesłanych prac, 
co znaczy o znacznej popularności tej dzie-
dziny sztuki. Sporą ilość prac nadesłano 
także na konkurs ogłoszony wspólnie przez 
dwóch bibliofilów – Adolfa Sternsschusa  
z Krakowa i Leopolda Wellischa z Warsza-
wy. Znalazły się wśród nich m. in. barwne 
litografie Tadeusza Rychtera i Antoniego 
Procajłowicza. Ta ostatnia inspirowana jest 
zdobnictwem ludowym, a sztuka „swojska”, 
czerpiąca natchnienie z rodzimego folklo-
ru, stanowiła w okresie Młodej Polski zna-
czący nurt w naszej twórczości artystycz-
nej, szczególnie w środowisku krakowskim.



Innym przykładem tej „swojskiej” 
tendencji jest ekslibris własny Włady-
sława Sztolcmana (ryc. 6), skompo-
nowany z motywów zaczerpniętych 
z ciesiołki w stylu zakopiańskim.
Nurt symbolizmu, cały czas obecny  
w sztuce okresu Młodej Polski, przeniknął 
także do twórczości ekslibrisowej. Do-
brym tego przykładem mogą być akwa-
forty Franciszka Siedleckiego. Dla Józefa 
Drzewieckiego, pasjonującego się magią i 
kabałą, narysował m. in. bramę strzeżoną 
przez sfinksy i zasłonę  
z pentagramem, zaś na znaku książko-
wym dla Jana Lorentowicza z napisem 
„Eritis sicut Deus” (ryc. 7) jasną postać 
kobiecą, nad którą góruje mroczny posąg.
Ekslibris Adama Półtawskiego dla Karola 
Szlenkera (ryc. 8) przedstawia harpię  
w karnawałowej masce. To przykład do-

brej technicznie, lecz banalnej w temacie 
pracy, prezentujący tak popularny  
w finde-siecle’u motyw kobiecości de-
monicznej. Sporo też powstawało eksli-
brisów z banalnymi symbolami czaszek, 
klepsydr itd. W ekslibrisach Marana 
Wawrzenieckiego (ilustratora „Chimery”) 
pojawiały się zgoła makabryczne tematy.
Jednocześnie stale obecny był w ekslibrisie 
nurt ironii czy groteski. Humorystyczny 
ekslibris zaprojektowany przez Kazimierza  
Brzozowskiego dla Jerzego Żuławskiego 
(ryc. 9) zawiera makaroniczny łacińsko-
-francuski wierszyk przeciwko złodziejom 
książek. Malarz i wybity karykaturzysta 
Kazimierz Sichulski zaprojektował dla 
swej żony, aktorki Bronisławy Jeremi, 
barwny ekslibris z groteskową głową bła-
zna opierającego długi nos o klepsydrę,  
z której przesypał się już prawie cały pia-

sek. Odmienny charakter ma rysunek Wi-
tolda Wojtkiewicza na znaku książkowym 
dla monogramnisty JN (Jana Niesiołow-
skiego). Przedstawia on małego pokracz-
nego człowieczka w koronie na głowie 
i z błazeńskimi dzwoneczkami (ryc. 
10). Ta figurka jest dwuznaczna i nie-
pokojąca jak postacie zaludniające 
obrazy tego artysty. Groteskowy cha-
rakter miewają też z rozmachem ryso-
-wane ekslibrisy zmarłego w młodym 
wieku Wilhelma Wyrwińskiego.
Warto też wspomnieć o znakach książ-
kowych, które są w pierwszym rzędzie 
solidną i dobrą grafiką warsztatową 
– wymieńmy tu prace Ignacego Łopień-
skiego, Feliksa Jabłczyńskiego, posłu-gu-
jącego się rzadką techniką ceratorytu czy 
Tadeusza Rychtera. Nie zniknął jeszcze 
ekslibris tra-dycyjny, nawet heraldycz-
ny, ale stanowił już tylko tło dla twór-
czości inspirowanej nowoczesnością.
Ekslibrisy okresu Młodej Polski, nie 
przestając być przedmiotami użytkowymi, 
są jednocześnie małymi dziełami sztuki. 
Różnorodność i oryginalność tematy-
ki, często wysoki poziom artystyczny, 
wielka rozmaitość tendencji stylistycz-
nych i postaw artystycznych sprawiają, 
że ekslibris polski początków dwudzie-
stego stulecia może nie tylko dostarczyć 
estetycznej satysfakcji, ale i niejedno 
powiedzieć o ludziach tego czasu.
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5. Jan Bukowski: Ekslibris Lucjana Rydla 8. Adam Połtawski: Ekslibris Karola Szlenkera

7. Franciszek Siedlecki: Ekslibris Władysława 
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10. Witold Wojtkiewicz: Ekslibris Jana 
Niesiołowskiego

9. Kazimierz Brzozowski: Ekslibris Jerzego 
Żuławskiego

6. Władysław Sztolcman: Ekslibris własny

3. Jan Rembowski: Ekslibris Bolesłwy Łozowej

4. Stanisław Dębicki: Ekslibris Adama 
Łady- Bieńkowskiego


