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TRADITIONAL BOOK MARKING
Various ways of marking books display 
who their owner was and the book’s 
place in a specific collection. The objec-
tives of marking books aim to distin-
guish them from others, protect them 
and put them in order, and sometimes 
also have a decorative function. The ar-
ticle is devoted to this topic. Its author, a 
renowned specialist in this field, has 
passed away.

{TRADYCYJNE ZNA   KOWANIE KSI!"EK
W 

ksi!goznawstwie wyró"nia si! cztery zasad-
nicze kategorie znaków proweniencyjnych,  
a wi!c znaków w#asno$ciowych, którymi opa-
trywano ksi%"ki. By#y to zatem: 1) supereksli-
brisy, 2) ekslibrisy, 3) piecz%tki biblioteczne 
oraz 4) odr!czne zapiski proweniencyjne.

Superekslibrisy 
Superekslibrisy (z #aciny supra libros – na ksi!gach, po-

nad nimi, w sensie: na zewn%trz ksi%"ki) – znaki prowenien-
cyjne umieszczane na zewn!trznej stronie ksi%"ki, najcz!-
$ciej t#oczone na oprawie, stanowi%ce element zdobienia 
introligatorskiego oprawy ksi%"ki i zwi%zane z ni% imma-
nentnie. Superekslibrisy najcz!$ciej bywaj% heraldyczne,  
z wizerunkiem herbu w#a$ciciela jako centrum kompozycji, 
uj!tym w sztafa", niekiedy bardzo rozbudowany – zw#aszcza 
w epoce baroku – z#o"ony zarówno z insygniów tytu#ów, 
urz!dów, godno$ci czy odznacze& u"ywanych osobi$cie 
przez w#a$ciciela, jak i rzadziej – zw#aszcza w polskiej he-
raldyce – u"ywanych elementów wyposa"enia heraldyczne-
go, takich jak trzymacze, dewizy czy panoplia oraz sekwencji 
liter, b!d%cych inicja#ami imion, nazwiska, miejsca pocho-
dzenia, a tak"e najwa"niejszych sprawowanych godno$ci  
i urz!dów. Rozró"niamy tu superekslibrisy w#a$ciwe, stano-
wi%ce odcisk indywidualnie skomponowanej plakiety, zawie-
raj%ce wy"ej wymienione elementy (fot. 1 i 2) oraz tzw. su-

Fot. 2. Superekslibris w#a$ciwy Franciszka Bieli&skiego h. Junosza, XVIII w.

MICHA! HILCHEN

Fot. 1. Superekslibris w#a$ciwy  
Józefa Wandalina Mniszcha 
h. Ko&czyc, pocz. XVII w.

W historii ksi%"ki znane s%  
i stosowane od stuleci ró"ne 
sposoby oznaczania w#asno$ci 
ksi%"ki, jej przynale"no$ci  
do konkretnego ksi!gozbioru. 
Oznaczanie ksi%"ek mia#o ró"-
norakie funkcje: wyró"niaj%ce, 
zabezpieczaj%ce, porz%dkuj%-
ce, a niekiedy i ozdabiaj%ce.
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perekslibrisy introligatorskie, w których kompozycja z#o"o-
na jest z odr!bnych t#oków: plakietki z herbem i umieszczo-
nych wokó# niej liter inicja#ów (fot. 3 i 4). Stosuje si! tak"e 
superekslibrisy napisowe, a niekiedy jedynie literowe (fot. 5).

Superekslibrisy zawsze by#y cz!$ci% kompozycji oprawy 
wykonywanej na zamówienie pierwszego w#a$ciciela ksi%"ki  
i stanowi% pierwsze i najwa"niejsze ogniwo #a&cucha prowe-
niencyjnego ksi%"ki o podstawowym znaczeniu dla ksi!go-
znawcy. Superekslibrisy introligatorskie oraz napisowe bywa-
#y czasami t#oczone na gotowych ju" oprawach na zlecenie 
kolejnego w#a$ciciela, lecz nigdy nie by#o to zjawisko zbyt  
cz!ste. Specyficznym rodzajem heraldycznego superekslibri-
su jednoelementowego by#y tzw. badges, wywodz%ce si!  
z osiemnastowiecznej Anglii, a polegaj%ce na stosowaniu sa-
mego god#a heraldycznego, pozbawionego tarczy i innych ele-
mentów heraldycznych, zamiast pe#nego herbu. Supereksli-
brisy w#a$ciwe i wi!kszo$' introligatorskich t#oczone by#y 
zwykle jako centralny element zdobniczy przedniej ok#adziny 
(niekiedy powtarzany równie" na tylnej), natomiast napisowe 
(a tym bardziej literowe) oraz badges cz!sto bywa#y t#oczone 
na grzbiecie. Niezwykle rzadko próbowano na dawniej wyt#o-
czony superekslibris „nabi'” inny, gdy" taka próba zafa#szo-
wania proweniencji by#a zawsze #atwa do stwierdzenia,  
a efekty estetyczne zawsze negatywne. Do kategorii ze-
wn!trznych znaków proweniencyjnych nale"y równie" zali-
czy', umieszczane niekiedy na z#oconych obci!ciach bloku 

TRADYCYJNE ZNA   KOWANIE KSI!"EK
ksi%"ki za pomoc% cyzelowania, czasami barwionego, herby 
lub portrety w#a$ciciela albo tzw. fore edge painting, malowa-
ne i widoczne na bocznym obci!ciu jedynie przy wygi!ciu go 
pod odpowiednim k%tem. Niekiedy wykonywano supereksli-
bris mozaikowy technik% intarsji innym rodzajem lub kolorem 
skóry (fot. 6), a czasami na oprawach jedwabnych supereksli-
bris by# haftowany b%d( naszywany technik% aplikacji. Wszyst-
kie one jednak, jako niezwykle trudne do wykonania i bardzo 
pracoch#onne, stosowane by#y niezmiernie rzadko. Superek-
slibris wszelkiego rodzaju, tak jak i inne zewn!trzne znaki 
proweniencyjne, uwa"any by# zawsze za najdoskonalszy i naj-
trwalszy sposób znakowania ksi%"ki, niemo"liwy do zmiany 
lub usuni!cia bez widocznego i trwa#ego zniszczenia ze-
wn!trznej strony ksi%"ki, a szczególnie jej oprawy.

Ekslibrisy 
Ekslibrisy (z #aciny ex libris – z ksi%g, z ksi%"ek), graficzne 

nalepki naklejane wewn%trz ksi%"ki, najcz!$ciej na odwrociu 
przedniej ok#adziny lub wyklejki, maj%ce posta' skompono-
wanego przez artyst! znaku graficznego, charakteryzuj%ce 
osob! w#a$ciciela ksi!gozbioru lub rodzaj kolekcji i opatrzone 
inskrypcj%: Ex libris..., Ex bibliotheca..., Ex colectione..., a cza-
sem Ex musicis..., Ex eroticis... (fot. 7, 8, 9) z dodaniem imie-
nia i nazwiska w#a$ciciela. Ekslibris mo"e by' tak"e czysto 
typograficzny, operuj%c wy#%cznie informacj% napisow%. Eks-
libris bywa nierzadko prawdziw% ozdob% ksi%"ki, gdy jest 

Fot. 6. Superekslibris mozaikowy Kazimierza Hataci&skiego, 
na oprawie artystycznej jego ojca Eustachego, pocz. XX w.

Fot. 3. Superekslibris 
introligatorski  
Dobies#awa 
Ciekli&skiego,  
pocz. XVII w.

Fot. 4. Superekslibris 
introligatorski Stanis#awa 

ordynata Zamoyskiego, 
pocz. XIX w.

Fot. 5. Superekslibris 
literowy na grzbiecie
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w $rodku bloku, dowolnie ustalonej (cho' najcz!$ciej jest to 
pierwsza strona drugiego arkusza druku, a wi!c przewa"nie 
strona 17). Piecz%tka bywa czasem (cho' rzadko) odbita 
równie" na obci!ciach bloku ksi%"ki. W szczególnie warto-
$ciowych obiektach zbiorów specjalnych bibliotek nauko-
wych piecz%tkami opatruje si! równie" wszystkie samoistne 
tablice ilustracyjne, szczególnie za$ mapy i cenne grafiki.  
O tym, jak cz!sto nie jest to stosowane, $wiadcz% ci%gle po-
wtarzaj%ce si! kradzie"e poszczególnych map i grafik wyci-

dzie#em zdolnego artysty, dobrze skomponowanym i wykona-
nym w szlachetnej technice graficznej, lecz mo"e te" ksi%"k! 
szpeci', gdy jest artystycznie mierny, niestarannie odbity  
i niechlujnie przyklejony. Niezale"nie od sposobu przyklejenia 
(jedynie górn% kraw!dzi%, w naro"nikach czy ca#% powierzch-
ni%), jest zawsze stosunkowo #atwy do usuni!cia – cho' cz!sto 
nie bez $ladu – i zniszczenia kolejnego ogniwa #a&cucha pro-
weniencyjnego. Podobny los mo"e spotka' nalepki sygnatury 
bibliotecznej, niezale"nie od miejsca ich naklejenia (wewn%trz 
lub na zewn%trz ksi%"ki).

Piecz!tki biblioteczne
Piecz%tki biblioteczne stanowi% odcisk stempla metalo-

wego, drewnianego, gumowego, kauczukowego lub polime-
rowego, dokonany przy u"yciu farby drukarskiej, malarskiej 
albo tuszu naturalnego lub anilinowego (fot. 10, 11). Szcze-
gólnym rodzajem piecz%tki bibliotecznej jest suchy t#ok wy-
konany w papierze podwójnym t#okiem pozytywowo-negaty-
wowym (fot. 12). Piecz%tki biblioteczne odbijane s% w bardzo 
ró"nych miejscach ksi%"ki, nierzadko wielokrotnie (fot. 13). 
Najcz!$ciej umieszcza si! je na kartach tytu#owych od stro-
ny lica lub odwrocia, na ostatniej stronie, a cz!sto na innej  

Fot. 7. Ekslibris Stanis#awa Zamoyskiego, drzeworyt 
anonimowy, XIX w.

Fot. 8. Ekslibris Stefana Rakowicza, akwaforta Wilhelma Osseckiego, pocz. XX w.

Fot. 9. Ekslibris Micha#a Hilchena,  
miedzioryt Wojciecha Jakubowskiego, XX w.

Fot. 10. Od góry:  
a. Piecz%tka heraldyczna z h. Korab;  
Biblioteka )ozów, XIX w.   
b. Piecz%tka heraldyczna z h. Topór; 
Instytut Ossoli&skiego, XIX w.  
c. Piecz%tka „Wtórot” z polskim 
okre$leniem dubletu, XIX w.

Fot. 12. Suchy t#ok 
M. Grabowskiego

Fot. 11. Piecz%tki Biblioteki Ordynacji 
Zamoyskiej i Biblioteki prywatnej  
hr. ordynata Zamoyskiego
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nanych z ksi%g i atlasów najwi!kszych bibliotek naukowych. 
Piecz%tka ma najcz!$ciej charakter czysto napisowy, cho' 
bywa nierzadko wzbogacona o element god#a lub herbu. 
Piecz%tka tak"e mo"e by' istotnym elementem wzbogacaj%-
cym walory estetyczne egzemplarza, gdy jest #adnie skom-
ponowana, wyci!ta w metalu przez do$wiadczonego grawe-
ra i starannie odbita dobrze roztart% farb% drukarsk% lub 
wyt#oczona suchym t#okiem, lecz niestety najcz!$ciej szpeci 
ksi%"k! byle jak% anilinow% sztampilk%. Piecz%tki bibliotecz-

ne bywaj% niekiedy anulowane w momencie selekcji zbiorów 
i przeznaczenia jakiej$ ich cz!$ci do obrotu ksi!garskiego 
lub przekazania innym bibliotekom przy u"yciu dodatkowej 
piecz%tki o tre$ci: „Wycofano ze zbiorów...” lub podobnej 
b%d( np. „Dublet...” lub polskie „Wtórot” (fot. 14). Najmniej 
sensowne, cho' najcz!$ciej stosowane, wydaje si! by' ich 
„skasowanie” krzy"em uko$nym. Odcisk tuszowy piecz!ci 
jest stosunkowo nietrudny do usuni!cia za pomoc% odpo-
wiednio dobranych odczynników chemicznych, cho' usuni!-
cie ich bez $ladu rzadko jest ca#kowite i wymaga sporej wie-
dzy i niezwyk#ej staranno$ci. Jednak"e ca#kowite usuni!cie 
piecz!ci odbitej farb% drukarsk% jest praktycznie niemo"li-
we, podobnie jak usuni!cie suchego t#oku, bez wyra(nego 
naruszenia struktury papieru, ten zatem rodzaj piecz!ci jest 
nie tylko optymalny estetycznie, ale i najtrwalszy.

Odr"czne zapiski proweniencyjne
Odr!czne zapiski proweniencyjne to zapisane przez w#a-

$ciciela informacje o przynale"no$ci ksi%"ki do konkretnego 
prywatnego b%d( publicznego ksi!gozbioru, wykonywane 
zwykle atramentem, rzadziej kredk% lub o#ówkiem, bezpo-
$rednio na kartach ksi%"ki (fot. 15, 16). Umieszczano je  
w bardzo ró"nych miejscach, cho' miejscem absolutnie naj-
cz!stszym by#a karta tytu#owa, zarówno od strony lica, jak  
i odwrocia, zawieraj%ca nieraz po kilka zapisów kolejnych 
w#a$cicieli. Dane poprzedniego w#a$ciciela czasami pozosta-
wiano czytelne, bez "adnych ingerencji, niekiedy jednak za-
cierano atramentem (fot. 17), wycierano gum%, wydrapywano 
ostrym narz!dziem, zaklejano papierem lub wr!cz wycinano 
(fot. 18). Zapis proweniencyjny przybiera# ró"norodne formy, 
od najprostszego odr!cznego podpisu w#a$ciciela poprzez 
formu#y np. Ex catalogo librorum... czy Z ksi!gozbioru... lub 
np. Sum Caroli Zabrzeski, kiedy to ksi%"ka informuje, "e jest 
w#asno$ci% Karola Zabrzeskiego (rajcy miasta Warszawy  
z XVI w.), a" po rozbudowane zapisy informuj%ce nie tylko kto, 
ale tak"e gdzie, kiedy i za jak% cen! naby# ten egzemplarz. 
Oczywi$cie im wi!cej danych zawiera zapiska, tym cenniejsza 
jest dla ksi!goznawcy, lecz zarazem tym trudniejsza do po-
prawnego odczytania i interpretacji. Szczególnym rodzajem 

 Fot. 13. Piecz%tki heraldyczne z h. Lis Biblioteki Krasiczy&skiej, ks. Sapiehów (odbite w sumie w 10 miejscach ksi%"ki)

Fot. 14. Piecz%tki  
„Biblioteki MN w Krakowie” 
i „Wycofano z ksi!gozbioru 
MN” oraz „Duplikat 
wymieniony Biblioteki 
Ordynacji Zamoyskiej”
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zapisu proweniencyjnego bywa dedykacja autorska (fot. 19) 
b%d( obca. Niekiedy zapis powtarzany by# w identycznej b%d( 
nieco zmienionej formule w innym miejscu lub miejscach. 
Stosowano te", cho' rzadko, formy swoistego szyfru, utrud-
niaj%cego odnalezienie, pe#ne odczytanie i w#a$ciwe zrozu-
mienie, a tym samym utrudniaj%ce jego usuni!cie, na przy-
k#ad pisz%c kolejne wyrazy zapiski na ró"nych, nie zawsze 
s%siednich stronach (stosunkowo liczne przyk#ady tego typu 
zapisu znane s% np. z ksi%"ek pochodz%cych z ma#ych parafii 
greckokatolickich )emkowszczyzny). Czasami u"ywano te" 
samych inicja#ów czy monogramów lub zestawie& cyfr, cz!sto 
tworz%cych sygnatur!, zupe#nie oczywistych dla w#a$ciciela  
i jego kr!gu, a niejasnych dla osoby postronnej (fot. 20).

Przedstawione powy"ej tradycyjne rodzaje znaków prowe-
niencyjnych bywa#y stosowane jako jedyne b%d( #%czono je  
w najrozmaitsze konfiguracje, na przyk#ad superekslibris  
z zapisk% lub ekslibris z piecz%tk% biblioteczn%. Ka"dy z nich 
przedstawia ró"ny stopie& trudno$ci w jego usuni!ciu, od sto-
sunkowo najmniejszego przy ekslibrisie, wi!kszego przy za-
pisce, zw#aszcza najprostszej, czy piecz%tce, zw#aszcza s#abo 
odbitej, a" po ca#kowicie nieusuwalny – bez znacz%cego 
zniszczenia obiektu – superekslibris.

Fot. ze zbiorów autora

Wszystkie egzemplifikacje pochodz% ze zbiorów autora opracowania.

Fot. 16. Podpis Józefa Wandalina hr. Mniszcha, 
wielkiego ochmistrza Galicji z 1790 r. oraz jego 
matki Katarzyny z Zamoyskich Mniszchowej

Fot. 17. 
zatarty podpis  

z Biblioteki K(ajetana) 
Kwiatkowskiego

Fot. 15. Suchy 
t#ok, autograf 
Juliana 
Ko#aczkowskiego 
z 1874 r.

Fot. 18. Od góry wyci!te znaki Józefa Andrzeja Za#uskiego 
(jego r!k% z lewej strony litera h), w $rodku wyci!ta wi!ksza 
cz!$' piecz%tki z faksymil% autografu F(ranciszka) 
Bieli&skiego, zachowana piecz%tka (Jana Olrycha) 
Szanieckiego i zapis w j!zyku rosyjskim „Biblioteka 
Pi&czowskiej Progimnazji”

Fot. 19. Dedykacja autora Leona Potockiego (ksi%"ka wydana pod pseudonimem  
Bonawentura z Kochanowa) z 10.11.1857 r. Z lewej – prymitywna sztampilka Za#uskiego Fot. 20. Konstelacja znaków r!k% Józefa Andrzeja
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