
VALUABLE MEDIEVAL BOOKBINDINGS FROM THE COLLECTION OF THE LIBRARY OF NICOLAUS 
COPERNICUS UNIVERSITY IN TORU!.
The article is devoted to a group of several Medieval bookbindings from the collection of the Library of 
Nicolaus Copernicus University in Toru! (Poland). They originate from German Libraries, which up to 
1945 were in Koenigsberg in East Prussia (Russia at the present time). Each of them represents category 
of old book bindings which are rare and extremely valued among scientists and booksellers. According to 
recent research, Polish library and museum collections do not have any similar masterpieces. The earli-
est of them (from the first half of the 14th century) is so called notch-binding, with the characteristic, 
double colour decoration. The most interesting motifs on this are the heraldic eagle and the cock.

Kilkadziesi"t lat po zako!czeniu II wojny #wiatowej nie 
sposób obj"$ skali spustosze! poczynionych w#ród za-
bytkowych ksi%gozbiorów na ziemiach polskich. Tra-
gizm owego stanu wzmaga fakt nieprzebadania lub 
nawet niezinwentaryzowania znacznej cz%#ci cymeliów 

przechowywanych w przedwojennych bibliotekach i prywatnych 
kolekcjach. Pozbawi&o to badaczy szans na dokonanie wielu  
spektakularnych odkry$, spo&ecze!stwo za# odar&o z mo'liwo#ci 
wejrzenia w dot"d niepoznane sfery narodowej i ogólnoludzkiej  
historii i kultury. 

Maj"c na uwadze losy chocia'by najcenniejszego zasobu Biblio-
teki Narodowej, unicestwionego przez hitlerowskie Brandkom-
mando po Powstaniu Warszawskim, niemo'liwe jest ju' odbudo-
wanie strat w ksi"'kowej substancji zabytkowej. Nale'y jednak 
mie$ #wiadomo#$, 'e w ramach przesuni%$ granic polskich  
w 1945 r., do rodzimych zbiorów wp&yn%&a cz%#$ spu#cizny biblio-
tecznej (l"ska, Pomorza Zachodniego i Prus a nawet Berlina.  
O randze historycznej niektórych spo#ród tamtejszych zbiorów 
#wiadczy$ za# mo'e nie tylko przyk&ad s&ynnej Königliche Biblio-
thek, której cz%#$ sta&a si% w&asno#ci" Biblioteki Jagiello!skiej, ale 
te' zbiór manuskryptów, inkunabu&ów i starych druków, który 
wp&yn"& po wojnie do biblioteki nowo tworz"cego si% Uniwersytetu 
Miko&aja Kopernika w Toruniu. Ich trzon stanowi" dzie&a znajduj"-
ce si% wcze#niej w Staats- und Universitätsbibliothek w Królewcu, 
sk"d – w obliczu zmiany sytuacji na froncie wschodnim, do czego 
rych&o do&"czy&y naloty alianckie na to miasto – zosta&y w pocz"tkach 
1944 r. ewakuowane do wschodniopruskich maj"tków Karwinden 
(dzisiejsze Karwiny) i Schlobitten (S&obity). Znajdowa&y si% tam do 
ko!ca wojny, po czym w ramach zabezpieczania przez administra-
cj% polsk" poniemieckich ksi%gozbiorów zosta&y przewiezione do 
zbiornicy w Pas&%ku. Stamt"d za#, wespó& z oko&o dwudziestoma 
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tysi"cami r%kopisów i druków, przewieziono je w 1946 r. do 
Torunia. Królewieckie cymelia nie s" zreszt" jedynymi spo-
#ród poniemieckich zbiorów, które w tamtym okresie sta&y 
si% w&asno#ci" toru!skiej placówki. Od jesieni 1946 r. do schy&-
ku 1947 r. sprowadzono do niej równie' ksi%gozbiory m.in.  
z rezydencji pruskich w Drogoszach (ok. 17 tys. woluminów), 
Judytach (ok. 15. tys. woluminów), z zamku w Olsztynie (ok. 40 
tys. woluminów), czy te' pochodz"cy ze Sztynortu zbiór ok.  
3 tys. ksi"g, w#ród których znaczn" cz%#$ stanowi&y stare druki.

Bodaj najs&ynniejszym zespo&em ksi"g pochodz"cych ze 
zbiorów królewieckich jest szesnastowieczna Srebrna Biblio-
teka ksi%cia Albrechta Pruskiego, licz"ca dwana#cie wolumi-
nów. Jej wyj"tkowo#$ w skali #wiatowej polega nie tyle na 
zawarto#ci tre#ciowej, co na ozdobieniu ksi"g srebrnymi 
oprawami z odlewan" i rytowan" dekoracj" w stylu renesan-
sowym i manierystycznym. Podobne, królewieckie )ród&o, 
maj" te' inne cymelia jak Biblia &aci!ska z XII w. o roma!skiej 
formie dekoracji tekstu, szereg ksi"g nale'"cych pierwotnie 
do librarii konwentów krzy'ackich, czy te' jedyny w Polsce 
wolumin ze zbioru najs&ynniejszego bibliofila epoki Renesan-
su – Jeana Groliera. Prowadzone od 2006 r. badania nad ko-
deksami #redniowiecznymi w toru!skiej bibliotece wykaza&y 
te' kilka dzie& w pierwotnych oprawach, które po dok&adnej 
analizie okaza&y si% cymeliami o zaskakuj"co wysokiej warto-
#ci historycznej i artystycznej. 

Najbardziej oryginaln" spo#ród nich jest niemal komplet-
nie zachowana oprawa Biblii &aci!skiej z XV w., której dekora-
cja dalece odbiega od dominuj"cej wówczas formu&y zdob-
nictwa introligatorskiego, opartej na #lepych wyciskach 
stempli i strychulców. Jej skórzane ok&adziny pokrywaj" 
czarno-bia&e sceny my#liwskie z panter" czaj"c" si% na ptaka 
siedz"cego na pochylonym konarze drzewa, otoczonego g%-
stwin" listowia o rozmaitych kszta&tach (il. 1). T% formalnie 
do#$ prost" dekoracj% wykonano w technice nadruku z drew-
nianego klocka, którego odbitki zestawiono #ci#le obok sie-
bie. Stosowano j" w Europie od schy&ku XIV w. do dekoracji 
tkanin, co stanowi&o ta!szy zamiennik wykwintnych brokatów 
tudzie' adamaszków. Niekiedy ozdobione w ten sposób ma-
teria&y s&u'y&y tak'e do ozdoby opraw ksi"'kowych. W innych 
wypadkach drzeworytnicze klocki wykorzystywano do #lepe-
go wyciskania wzorów w skórze ok&adzin. Do wyj"tkowych 
rzadko#ci, szacowanych w #wiatowych zbiorach na pojedyn-
cze egzemplarze, nale'" za# oprawy, których #redniowiecz-
ne, skórzane ok&adziny zdobi" nadruki. Przes"dza to o warto-
#ci historycznej dzie&a, któr" pot%guje domniemanie wykona-
nia go w Gda!sku lub nieokre#lonym bli'ej, pruskim o#rodku 
rzemios&a. Jak bowiem dowodzi analiza formalno-stylowa 
dekoracji oprawy, wykazuje ona zale'no#ci od zdobnictwa 
tkanin orientalnych i w&oskich XIV–XV w., których znaczne ilo-
#ci importowano w tym czasie do nadmot&awskiego grodu. 
Wyrazem tego s" zreszt" – rozproszone po zbiorach polskich 
i niemieckich – tkaniny liturgiczne z ko#cio&a Mariackiego  
w Gda!sku, z których cz%#$ zawiera charakterystyczne kom-
pozycje z ptakiem i czworono'nym drapie'nikiem na tle ulist-
nionych drzew i krzewów.

Drugim cymelium z poniemieckich zbiorów, odznaczaj"-
cym si% rzadko spotykan" technik" wykonania, jest oprawa 
kodeksu z pierwszej po&owy XIV w. (il. 2a, b). Reprezentuje 
ona kategori% tzw. opraw nacinanych, zwanych te' ledersz-
nytowymi (z niem. Lederschnitt), których dekoracj% nacinano 
p&ytko w skórze ok&adzin a nast%pnie wzbogacano licznymi 
wyciskami specjalnych punc. Technika ta zdoby&a sobie 
szczególn" popularno#$ w zdobnictwie opraw kr%gu nie-
mieckiego – z Czechami i (l"skiem w&"cznie – od XIV w. do il. 5

il. 4
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oko&o 1500 r. Obecnie na #wiecie zinwentaryzowanych jest 
kilkaset opraw wykonanych w tej technice, z czego zdecydo-
wana wi%kszo#$ znajduje si% w kolekcjach niemieckich.  
W #wietle opublikowanych bada!, polskie zbiory introligator-
skich „ledersznytów” szacuje si% na kilkana#cie obiektów. 
Warto nadmieni$, 'e przed dwudziestoma paroma laty Ja-
nusz Tondel opisa& pierwszy egzemplarz dzie&a tego typu  
z toru!skiej biblioteki, wykonany przypuszczalnie oko&o 1400 r. 
w Czechach i pochodz"cy równie' ze zbiorów królewieckich. 

Nowo odkryta oprawa wyró'nia si% na tle wspomnianego 
obiektu, jak i pozosta&ych, znanych dzi# opraw tego typu, za-
równo szczegó&ami wykonania jak te' ikonografi" dekoracji. 
O ile bowiem w#ród opraw nacinanych standardem by&o 
stosowanie jednobarwnej skóry, z rzadka wzbogacanej ma-
lowanymi detalami kompozycyjnymi, to w omawianym za-
bytku czerwie! ok&adzin skontrastowano z jasno'ó&tym ko-
lorem t&a. Efekt ten osi"gni%to wybraniem zabarwionej skó-
ry do po&owy jej grubo#ci w strefach wyznaczonych naci%-
ciami. Jednocze#nie ca&kowicie zrezygnowano w niej  
z charakterystycznego puncowania. Odosobniona, na tle 
poznanych dot"d dzie&, jest te' dekoracja dolnej ok&adziny, 
sk&adaj"ca si% m.in. z plecionek uj%tych przez lilie i palme-
topodobne li#cie. Dekoracja górnej ok&adziny wpisuje si% 
za# doskonale w trendy charakterystyczne dla czeskich 
opraw tego typu, w których pole tzw. zwierciad&a wype&nia&y 
motywy medalionów z chimerycznymi monstrami w #rod-
ku. Okoliczno#ci te czyni" z toru!skiej oprawy obiekt tyle' 
oryginalny, co zagadkowy, sytuuj"cy go na styku tradycji 
zdobnictwa gotyckiego i roma!skiego. 

Ewenementem w sferze dekoracyjnej jest te' oprawa 
czternastowiecznego r%kopisu z dziedziny prawa kanonicz-
nego (il. 3). Ozdobiono j" liniowymi wyciskami strychulca, 
uk&adaj"cymi si% w romby i trójk"ty, uzupe&nione wyciskami 
drobnych stempli. Powsta&e w ten sposób pola pomalowano 
cz%#ciowo na czarno i czerwono, pozostawiaj"c te' pola nie 
zamalowane oraz jedno obramione malowan" lini". Jakkol-
wiek wzbogacanie wycisków detalami malowanymi na ok&a-
dzinach by&o dobrze znane gotyckiemu introligatorstwu, to 
zastosowanie pomalowanej kompozycji geometrycznej nie 
ma precedensu w#ród zachowanych zabytków. Po 'mudnych 
poszukiwaniach materia&u porównawczego jedynym dzie&em 
opartym na podobnych za&o'eniach dekoracyjnych okaza&a 
si% nieistniej"ca ju' oprawa r%kopisu niemieckiego z 1480 r., 
dedykowanego elektorowi Palatynatu, Filipowi Szczeremu. 
Jej bia&o-niebieskie, rombowe i trójk"tne pola (obejmuj"ce 
te' obci%cia bloku ksi"'kowego) stanowi&y nie tylko dekoracj% 
ale i quasi-superekslibris, prezentuj"cy charakterystyczne 
tzw. przerombowania herbu Wittelsbachów. Okoliczno#$ ta 
sk&ania do postrzegania równie' figur geometrycznych i wy-
pe&niaj"cych je barw z oprawy toru!skiej, jako przejaw heral-
dyzacji dekoracji introligatorskiej. Pozostaje zagadk" do ja-
kiego rodu rycerskiego mog&aby si% odnosi$ czer! i czerwie!, 
heraldyczne z&oto (tj. 'ó&cie! niepomalowanej skóry oprawy), 
a by$ mo'e te' biel (czyli heraldyczne srebro) jej rombowych 
oraz trójk"tnych pól. 

Znacznie wi%cej wiadomo natomiast o w&a#cicielu innego 
cymelium introligatorskiego (il. 4), opartego na technice #le-
pych wycisków stempli i strychulca. Jego pierwotnym posiada-
czem by& bp che&mi!ski, Wikbold Dobilstein (zm. 1400 r.), zwi"-
zany blisko z Koloni". Nieprzypadkowo zatem oprawa jego 
modlitewnika powsta&a w&a#nie w tym o#rodku, w pracowni 
nieznanego mistrza, prawdopodobnie w latach 70.–80. XIV w. 
Jest ona jednym z niezwykle rzadkich zabytków kolo!skiego 
introligatorstwa drugiej po&owy XIV stulecia, odznaczaj"cych 

si% charakterystycznymi cechami formalnymi. Nale'" do nich 
g&ównie wyciski stempli z motywami gotyckich medalionów 
mieszcz"cych motywy or&a oraz gryfa, rozmieszczone #ci#le 
obok siebie w zwierciadle oprawy, którego obramienie stano-
wi" wyciski listewek wype&nionych maswerkowymi rozetkami. 
Na tle kilku opraw tego typu zachowanych w niemieckich bi-
bliotekach, zabytek toru!ski odznacza si% nadzwyczaj staran-
nym rozmieszczeniem wycisków, jak równie' zastosowaniem 
stempli nieznanych z 'adnego innego dzie&a. Tym samym sta-
nowi on unikatowy przyk&ad wytworu wcze#niej nieznanego 
warsztatu introligatorskiego, wydatnie wzbogacaj"cy obraz 
kolo!skiego introligatorstwa dojrza&ego gotyku. 

Dzie&em, w którym pobrzmiewaj" ostatnie akordy huizin-
gowskiej jesieni #redniowiecza, jest oprawa niderlandzkiego 
modlitewnika (tzw. godzinek) wykonana w pierwszych deka-
dach XVI w. (il. 5). Przynale'y ona typologicznie do charakte-
rystycznej i licznej grupy opraw tzw. plakietowych, opartych 
na #lepych wyciskach prostok"tnych plakiet metalowych  
o rozmiarach oko&o 10x6 cm, pokrytych rytowan" dekoracj". 
Wraz z linearn" ramk" strychulcow" ich wyciski stanowi" 
cz%sto jedyny element zdobniczy ok&adzin, uzupe&niony nie-
kiedy – zw&aszcza w wi%kszych woluminach – wyciskami 
stempli. Ów typ dekoracji introligatorskiej znany by& w Nider-
landach ju' w XIV w., jednak szerokiemu spopularyzowaniu 
uleg& dopiero na pocz"tku XVI w., obejmuj"c swym zasi%giem 
ca&y obszar nadre!ski oraz Francj% i Angli%. 

Mimo rozpowszechnienia powy'szej formu&y dekoracji 
oraz jej formalno-technicznej prostoty, zabytek toru!ski  
w pe&ni zas&uguje na miano cymelium ze wzgl%du na osob% 
wykonawcy. By& nim bowiem Jacobus Clercx de Ghele, intro-
ligator antwerpski, po#wiadczony w )ród&ach po raz pierwszy  
w 1515 r. i zmar&y przed 1543 r. Ta do#$ zagadkowa posta$, 
czasem przypisywana do stanu duchownego, zaliczana jest 
do najwa'niejszych wytwórców opraw w Niderlandach  
u schy&ku #redniowiecza. Eksponowan" pozycj% w historii 
europejskiego introligatorstwa Clercx de Ghele zawdzi%cza 
ugruntowaniu tradycji plakietowych opraw, id"cemu w parze 
z ich samodzielnym sporz"dzaniem. Na dziele toru!skim 
wycisn"& on dwie ró'ne plakiety, z których jedna zdominowa-
na jest przez floralny ornament, druga za# ukazuje wi$ ro-
#linn" z wkomponowanymi w ni" motywami zwierz"t, oraz – 
przede wszystkim – dookoln" inskrypcj% z sygnatur" mistrza. 
Szczególna warto#$ oprawy sprowadza si% nie tylko do jej 
reprezentatywno#ci w twórczo#ci Clercx de Ghele’ego, czy te' 
dobrego stanu zachowania. G&ównym powodem jest rzad-
ko#$ opraw tego mistrza zarówno w zbiorach europejskich 
jak i ameryka!skich, co podkre#lano w literaturze fachowej 
ju' na prze&omie XIX i XX w.

Fakt ten sk&ania, w obliczu zaakcentowanej wy'ej heka-
tomby wojennych spustosze! w rodzimych ksi%gozbiorach, 
do pewnej refleksji. Oto w#ród ksi"g przetrwa&ych wojn%  
w okrojonych granicach Polski, znalaz&y si% dzie&a ze zbiorów 
poniemieckich, które w sferze symbolicznej stanowi" na-
miastk% zado#$uczynienia za zniszczenia dokonane przez 
okupantów w polskich bibliotekach. W sferze naukowej s" 
za# nadal niewyczerpanym )ród&em odkry$ o znaczeniu wy-
kraczaj"cym poza rodzimy dyskurs bibliologiczny czy histo-
ryczno-artystyczny. Wci"' nowe znaleziska, jak np. nieznany 
egzemplarz ksi%gi ze zbioru najznamienitszego bibliofila re-
nesansowego w Niemczech, Augusta I, na który studenci 
UMK natrafili podczas praktyk w bibliotece franciszka!skiej 
w G&ubczycach, sygnalizuj", 'e wiele jeszcze przed nami. Za-
równo w ma&ych, prowincjonalnych ksi%gozbiorach, jak i naj-
wi%kszych bibliotekach instytucjonalnych.  Fot. autor
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