
Zagadnienie estetyki książki jest sprawą dosyć dyskusyjną i skomplikowaną.
Mieszczą się w nim zarówno problemy techniczne: materiał drukarski (czcionki,
farby, papier), jak też artystyczne (kompozycja graficzna, elementy zdobnicze) za-
leżne od stylu i możliwości technologicznych danej epoki.

Uczestnicząc w licznych dyskusjach, w gronie swych komilitonów-biblio-
filów, zetknąłem się z opinią największej bodaj znawczyni dawnej książki – profesor
Alodii Kaweckiej-Gryczowej, że niemal do końca XVIII wieku „prawdziwie pięknej
książki, panie Andrzeju, w Warszawie nie uświadczysz”. Oparła przy tym swój
wywód o głęboką analizę wyraźnych znamion stylistycznych epoki, wiążąc estetykę
książki z charakterystycznymi dla danego okresu cechami kultury i sztuki. Jed-
nakże niedługo potem, w związku z czterechsetną rocznicą (1978) narodzin sztuki
drukarskiej w Warszawie, urządzono w Pałacu Tyszkiewiczów wystawę sztuki typo-
graficznej dawnej Warszawy, na której zaprezentowano 100 najpiękniejszych obiek-
tów muzealnych z kilkunastu najważniejszych stołecznych tłoczni XVI–XVIII wie-
ku1. Ta niezmiernie ciekawa ekspozycja pokazała, że jednak, wbrew powszechnie
utartym sądom, dorobek Warszawy w zakresie książki wytwornej jest wcale po-
kaźny, acz rzadko dostrzegany. Opinia bierze się zapewne stąd, iż obok typo-
wych przeobrażeń organizacyjnych, zgodnych z procesami występującymi w całej
Europie, odmienność drukarstwa warszawskiego w początkowym okresie spowo-
dowana była przez fakt, że tłocznie te przez długi czas pełniły funkcje drukarń
urzędowych, mało dbających o jakość i estetykę wytworów. Dopiero oficyny miesz-
czańskie wieku Oświecenia, wzorowane na zachodnioeuropejskich, a także specja-
listyczne (muzyczne, sztycharskie) zmieniły dotychczasowy obraz.

Pomijając więc, w większości przypadków, przemiany drukarstwa warszaw-
skiego (sytuację własnościową, prawną, stopień nakładów finansowych i  zaanga-
żowanie dawnego drukarstwa w prace kulturalne i ideologiczne), a także uwa-
runkowania polityczne, ekonomiczne i społeczne, stymulujące rozwój drukarstwa
warszawskiego na przestrzeni 400 lat jego istnienia, część uwagi poświęcam roli
techniki w dziejach książki w ogóle, a w dziejach drukarstwa w szczególności (im-
port czcionek niemieckich, francuskich i angielskich, pierwsze samodzielne odlew-
nie czcionek, zastąpienie prasy drewnianej żelazną, użycie wałków w miejsce tam-
ponów etc.). Przypomnieć trzeba, że to Warszawa pierwsza w Polsce wprowadziła

[1] A. Skrzypczak, Drukarstwo w Warszawie.
„Przegl. Księg.-Wyd.”, 1978, nr 12, s. 8–9; 

J. Walczak, Sztuka typograficzna dawnej Warszawy.
tamże, s. 14.
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litografię, drukarnię stereotypową, prasę pośpieszną, zastosowała parę do porusza-
nia pras drukarskich. 

W niniejszym opracowaniu nie można było poruszyć szeregu tak istotnych
czynników kształtujących estetykę książki, jak pewne ważne dokonania technolo-
giczne (maszyna pospieszna, zastosowanie fotografii do wykonywania reprodukcji,
cynkografia, autotypia, światłodruk, heliograwiura, chromotypia, offset etc.) wpły-
wające na przemiany modelu zewnętrznego książki na przestrzeni wieków. Prze-
gląd produkcji warszawskich oficyn drukarskich w XVII–XX wieku ma więc cha-
rakter subiektywny i zawężony jedynie do analizy estetycznej druków. Starałem 
się omówić produkty tych oficyn, które w dziejach książki warszawskiej odegrały
znaczniejszą rolę, a których wytwory stanowią w miarę dokładną ilustrację podję-
tego tematu. Przegląd drukarń otwiera oficyna Jana Rossowskiego, która chociaż
pod względem estetyki produktów nie zajmuje jakiegoś wybitnego miejsca, to jed-
nak jako pierwsza stała drukarnia w Warszawie zasługuje na specjalną uwagę. Na-
stępnie przedstawiam niektóre ciekawsze dzieła tłoczone w drukarniach: pijarów,
jezuitów, Wawrzyńca Mitzlera de Kolof, Piotra Dufoura, Michała Grölla, Drukarni
przy Nowolipiu nr 646 (Tadeusza Mostowskiego), drukarni Banku Polskiego, Stani-
sława Strąbskiego, Zakładów Graficznych S. Orgelbranda Synów i wreszcie Tłoczni
Władysława Łazarskiego.

Sztuka drukarska w Polsce, jak wiadomo, osiągnęła swoje szczyty w XVI
wieku w ówczesnej stolicy kraju – Krakowie. Drukarze tej epoki szczególnie dbali 
o oprawę estetyczną książki, wykazując wiele inwencji w pięknych układach kart 
tytułowych o ogromnej różnorodności, bogactwie zdobnictwa drzeworytowego,
czy wytwornych pism drukarskich. Dowodów na to dostarczają druki Jana Hallera,
Floriana Unglera, Hieronima Wietora czy Jana Januszowskiego.

Polska książka renesansowa zarzucała stopniowo i w dość wolnym tempie
pismo gotyckie, wprowadzając szlachetne kroje czcionki włoskiej: antykwę Nico-
lasa Jensona i  kursywę Aldusa Manutiusa. Książkowe zdobnictwo renesansowe 
o ciekawej ornamentyce, przeważnie roślinnej, inicjały i bordiury, naturalistycznie
traktowane motywy zwierzęce i ludzkie w drzeworytach, wprowadzenie tła krajob-
razowego dawało niezwykłe, niemal plastyczne efekty. Drukarstwo polskie tego
okresu dotrzymywało kroku słynnym oficynom zachodnim i starało się wypraco-
wać własny styl i zdobnictwo2.

Interesujące i godne uwagi są powstałe w XVI wieku oryginalne polskie
kroje pisma drukarskiego: duża kursywa Wietora oraz Nowy Karakter Polski prosty
i ukośny Jana Januszowskiego, aczkolwiek nie stosowane na szerszą skalę3. Piękno
książki renesansowej przejawiało się przede wszystkim w mistrzowskiej kompozy-
cji kolumny, wykorzystującej prawie wyłącznie skład drukarski, znacznie rzadziej
ilustrację. Dbano o zachowanie klasycznych proporcji między marginesami a za-
drukowaną częścią stronicy. Ilustracja drzeworytowa nie zawsze była związana 
z treścią dzieła. Miała charakter zdobienia; stosowano winiety w kształcie archi-

[2] A. Kawecka-Gryczowa, Z historii „czarnej
sztuki” w Polsce. [W:] Librorum in Polonia editorum
deliciae. Warszawa 1974, s. 23 i nast.

[3] H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–
–XVIII w. Wrocław 1961, s. 84.
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tektonicznych portali na karcie tytułowej, lub też winiety o  motywach plecionki
sznurowej albo wstęgowej, drzeworytnicze inicjały z ornamentem geometrycz-
nym lub figuralnym, bordiury oraz drzeworyty przedstawiające bądź sceny biblij-
ne, bądź świeckie. Większość ilustracji drzeworytowych importowano, lecz były też
miejscowe naśladownictwa, głównie szkoły strasburskiej, norymberskiej i augs-
burskiej. Rodzime drzeworyty świeckie przedstawiały przeważnie sceny histo-
ryczne, portrety królów oraz książąt polskich, sceny sejmowe, herby lub drzewa 
genealogiczne.

W latach 70. XVI wieku wprowadzono w ilustracji książki polskiej miedzio-
ryt, który dość wolno zastępował ilustrację drzeworytową. Używany był począt-
kowo w winietach i frontispisach. Znacznie później zastosowany został do druko-
wania ilustracji całostronicowych, lecz występował w niewielkim zakresie rozbijał
bowiem spójność bloku książki.

W pierwszych latach XVII wieku układ, kompozycja i zdobnictwo książki
polskiej pozostawały jeszcze renesansowe, aczkolwiek ciężkie architektoniczne
kompozycje tytułowe występowały już rzadko, ustępując miejsca winietom roślin-
no-figuralnym, częstokroć sztychowanym, bądź nawet obramieniom składanym 
z materiału zecerskiego.

Oficyny drukarskie utrzymywały się na dobrym poziomie jeszcze w pierw-
szej ćwierci XVII stulecia. W latach następnych stale pogarszające się warunki poli-
tyczne, ekonomiczne i społeczne spowodowały upadek kultury książki, zarówno
pod względem treści, jak też i formy. Ilustracje i zdobnictwo książki stały na niskim
poziomie, materiał typograficzny nie był odnawiany, ryciny – często z dawniejszych
zasobów – nie miały większego związku z tematyką dzieła, papier i farba pozosta-
wały w najgorszym gatunku, a korekta zwykle była niestaranna. Stan taki przetrwał
aż po czasy saskie. Na tle ogólnej sytuacji książki polskiej w drugiej ćwierci XVII
wieku, pierwsza stała oficyna drukarska w Warszawie Jana Rossowskiego reprezen-
towała stosunkowo dobry poziom techniczny i artystyczny.

* * *
Drukarnia Jana Rossowskiego w Warszawie w latach 1624–1635 (uwzględ-

niając także produkcję prowadzoną przez wdowę pod dawną firmą) wydała 71 dru-
ków4, wśród których kilka pod względem estetyki wykonania stoi na wysokim po-
ziomie. Oficyna Rossowskiego była dobrze wyposażona, a materiał typograficzny
sprowadził drukarz najprawdopodobniej z ośrodków w Poznaniu, Gdańsku i To-
runiu. Pisma, inicjały, winiety, ozdobniki i materiał ilustracyjny znajdowały się 
w tłoczni w bogatym wyborze. Kaszty zawierały łacińskie pismo renesansowe (an-
tykwę i kursywę), pismo gotyckie (szwabachę) i pismo greckie. Tego ostatniego
drukarz używał bardzo rzadko, występuje zaledwie dwukrotnie w jego drukach na
kartach tytułowych. Zasób typograficzny nie był skompletowany od razu – począt-
kowo Rossowski posiadał jedynie antykwę i kursywę oraz pismo gotyckie o dwóch
wielkościach, który to zestaw wzbogacił w 1626 i 1628 roku dalszymi czcionkami,

[4] Drukarze dawnej Polski, t. 3, cz. 2. Warszawa
2001, s. 324
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dysponując w sumie trzema wielkościami antykwy, trzema pisma gotyckiego i jed-
nym rodzajem kursywy oraz czcionki greckiej5.

Kolejnym elementem typograficznym charakterystycznym dla oficyny są
używane przez Rossowskiego inicjały. Najczęściej spotyka się w jego drukach ini-
cjały proste, które jedynie swą wysokością wyróżniają początek tekstu. Innym ro-
dzajem był zestaw ozdobnych inicjałów drzeworytowych bez ramki, o lekkim i sub-
telnym rysunku litery wkomponowanej w delikatny ornament. Litery tego naj-
częściej przez Rossowskiego używanego kompletu miały krój antykwy. Kolejnym
zestawem były inicjały drzeworytowe o gotyckim kroju liter. Do bardziej ozdob-
nych należały inicjały drzeworytowe ograniczone ramką, umieszczone na tle cieka-
wych scen rodzajowych. Officina typographica Rossowskiego posiadała dwa rodzaje
tego typu inicjałów o różnej wielkości. Nie były one kompletne, w drukach wystę-
powały tylko niektóre litery, jak np. litera „D” na tle sceny wyobrażającej modlą-

cego się chłopka, klęczącego w polu o zachodzie
słońca, litera „L” umieszczona obok grupy węd-
rownych grajków, „P” przedstawiająca scenerię
szopy betlejemskiej z fragmentem pokłonu, czy
litera „S” z wyobrażeniem sceny złożenia ciała
Jezusa do grobu.

Wśród innych elementów zdobniczych
oficyny, uwagę zwracają drzeworyty o motywie
głowy aniołka z mniej lub bardziej rozpostar-
tymi skrzydłami – spotykamy trzy serie winiet
tego typu, używanych do graficznego zakończe-
nia tekstu dzieła, tzw. cul-de-lampe. Do ozdabia-
nia kart tytułowych drukarz używał kilkunastu
ozdobników, z reguły stylizowanych przerywni-
ków, z których część służyła też za finaliki.

Ryciny bezpośrednio ilustujące tekst spo-
tykamy u Rossowskiego rzadko, co wiąże się za-
pewne z dość ubogim zasobem materiału ilust-
racyjnego w jego warsztacie. Część tego mate-
riału to drzeworytowe lub miedziorytowe herby
umieszczane na odwrocie karty tytułowej, prze-
ważnie w drukach panegirycznych, bądź jako
element niezwykle ważnej wówczas części skła-
dowej książki, jaką była drukowana dedykacja.
Składały się na nią ilustracje herbowe, inskrypcje

tytułowe i składany tekst. Ilustracja herbowa zajmowała około ¾ stronicy, a niżej
bywał zwykle wydrukowany opis wtórnego znaczenia herbu. Tego typu drzeworyty
nie stanowiły raczej bezpośredniej ilustracji tekstu, a spełniały rolę podobną tej,
jaką odgrywały drzeworyty konstytucyjne kart tytułowych przy drukach urzędo-

[5] J. Sójka, Jan Rossowski i jego drukarnia. „Rocz-
niki Bibliot.”, 1963 s. 259–312.

Constitucie seymu walnego 
koronnego, 1632, drukarnia 
Jana Rossowskiego
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wych6. W tych ostatnich wydawnictwach, publikowanych w dużym formacie 2°,
występuje najczęściej drzeworyt z motywem tarczy zwieńczonej koroną, Orłem
i Pogonią w polu i herbem Wazów na osi.

W warszawskim okresie działalności drukarni Jana Rossowskiego spoty-
kamy kilka pięknie wydanych druków z ilustracjami bezpośrednio dotyczącymi
tekstu dzieła. Mianowicie w druku Waleriana Wilckiego Hydra albo wiara here-
tycka, z 1626 roku występuje drzeworyt, przedstawiający postacie Lutra, Kalwina,
Zwingliego i Bucera, klęczących przed bestią, „w której wiara heretycka zamyka 
się”. W roku 1628 w dziele Sphinx Samsonica de Illustrissima Ursinorum Sarmatico-
rum..., poświęconym zaślubinom Sebastiana Wołuckiego z Zuzanną Owadowską,
Rossowski wprowadza 10 całostronicowych, alegorycznych ilustracji miedzioryto-
wych, nawiązujących tematyką do cnót i herbów nowożeńców. Ilustracje są sygno-
wane: „Ioannes Sabałowicz Ravae 1628”. Sceneria tych sztychów ściśle powiązanych
z treścią publikacji, zdaje się wskazywać, że drukarz uświetniając druk działał na
konkretne życzenie zamawiającego.

Z innych ciekawszych produktów tej oficyny, do bardziej udanych edytor-
sko publikacji należą Andrzeja Święcickiego Topographia, sive Masoviae descriptio, 
z 1634 roku oraz Krótkie zebranie historyjej z Pisma Świętego o Judycie (ok. 1635).

Rozwiązania graficznego kart tytułowych druków Jana Rossowskiego rzadko
bywają zapowiedzią wybujałego baroku, ponieważ drukarz troszczył się o ich czy-
telność, umiejętnie wykorzystując różne stopnie pisma. Natomiast często stosował
druk dwubarwny, czarny i czerwony (np. Przywileje i konstytucje sejmowe za pano-
wania Władysława IV, 1633). Tekst rzadko był składany jednym krojem czcionek:
na ogół obok antykwy występuje pismo gotyckie i odwrotnie. Fragmenty tekstu 
wyróżnia nie tylko inny krój, ale także różny stopień pisma, co czyni druk bardzo
urozmaiconym. Temu celowi służyło też stosowanie kursywnych marginaliów uzu-
pełniających tekst.

Ogólnie charakteryzując produkcję oficyny z punktu widzenia estetyki dru-
ku trzeba powiedzieć, że Rossowski rzadko ulegał wpływom baroku, jego druki są
stosunkowo surowe i to stanowi o ich odrębności. Graficzny układ kolumny jest
stosunkowo prosty i szkoda, że drukarz nie odbijał swoich książek na gatunkowo
lepszym papierze7.

* * *
Działalności drukarskiej Jana Trelpińskiego nie omawiam szerzej w tym

szkicu, albowiem tłocznia jego czynna w latach 1635–1656 (faktycznie do 1647
roku) opierała się o zasób typograficzny Jana Rossowskiego, używany do końca ist-
nienia oficyny. Wystarczy tylko powiedzieć, że druki Trelpińskiego ogólnie biorąc
były mniej staranne, a papier niewysokiej jakości8. Trelpiński wzbogacił nieco swój
materiał zdobniczy kilkoma ilustracjami drzeworytowymi, a do ciekawszych publi-

[6] Ibid. s. 293.
[7] K. Sarnecki, Zaopatrzenie w papier warszawskiej
drukarni Jana Rossowskiego z lat 1624–1635.
„Przegl. Papier.”, 1964 s. 230–231.

[8] K. Sarnecki, Znaki wodne druków warszawskich
Jana Trelpińskiego z lat 1636–1647. „Przegl. Papier.”,
1965, s.118.
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kacji jego warsztatu należą: Virgilio Puccitelli’ego Summariusz historyjej o św. Cecy-
liej, wierszem..., z 1641 roku oraz Samuela H. Szymonowskiego Mars Sauromatski
to jest ... krótkie opisanie różnych expedycji, z 1642 roku. W tym ostatnim druku wy-
stępuje całostronicowy drzeworyt przedstawiający boga wojny – Marsa, korelujący
z treścią opiewającą wojenne wyprawy: moskiewską, turecką, pruską, kamieniecką
i kozacką. Trelpiński wzorem swego poprzednika stosował dwa kolory farby na kar-
cie tytułowej, np. w dziele Teodora Zawackiego Processus iudiciarius Regni Poloniae,
z 1647 roku.

Wpływy baroku, zaledwie zaznaczone w kompozycji graficznej i zdobnic-
twie książkowym oficyny Rossowskiego, pojawiły się wyraźnie w produktach warsz-
tatu Piotra Elerta i drukarniach operujących jego materiałem typograficznym 
(Karola Ferdynanda Schreibera oraz warszawskiego zgromadzenia ojców pijarów).
Elementy baroku w zdobnictwie książki polskiej rozwijały się stopniowo w I poł.
XVII wieku, a niekiedy nawet wcześniej, by w latach 1660–1710 wejść w drugą fazę
– właściwy, rozwinięty barok, charakteryzujący się dynamiką, malowniczością, ma-
sywnością i gigantyzmem, bogactwem efektów, wyszukaną formą, przesadą w gro-
madzeniu elementów zdobniczych. Ważnym czynnikiem kształtującym polski ba-
rok była panująca u nas kultura szlachecka, zwana sarmatyzmem, której jedną 
z cech w dziedzinie sztuki (wyraźnie zaznaczającą się w zdobnictwie książki) 
było na ogół szukanie raczej przepychu i wspaniałości, niźli piękna. Trzecią fazą
okresu barokowego w  Polsce był barok późny, przypadający na lata 1710–1750. 
W ostatnich latach tego okresu widzimy w zdobnictwie druków zerwanie z przepy-
chem, formy stają się smukłe, lekkie, linie cienkie. Styl ten, nazwany później stylem
rokoka, rozwijał się w Polsce już od około 1750 roku9, aczkolwiek w architektonice
książki znalazł wyraz później. 

Zasób typograficzny i materiał zdobniczy oraz ilustracyjny oficyn Piotra
Elerta i Karola F. Schreibera omawiam przy okazji charakterystyki estetycznej dru-
ków tłoczni pijarów w Warszawie, która w początkowym okresie swego istnienia
bazowała na wyposażeniu tychże właśnie oficyn. Należy tu jednak wspomnieć, że 
w ostatnich trzech dziesięcioleciach XVII wieku dokonał się ostatecznie proces la-
tynizacji druku polskiego i w wiek XVIII książka polska wkroczyła oczyszczona
z  pisma gotyckiego. Dzięki temu kolumna druku uległa znacznemu rozświetle-
niu i rozluźnieniu, stając się bardziej czytelną. Formaty dzieł pozostawały jeszcze 
w dalszym ciągu monumentalne (najchętniej stosowano 2° i 4°) z zamieszczanymi
ogromnymi winietami dedykacyjnymi, choć drukowano też niekiedy w formacie
octavo (8°). Karta tytułowa traci powoli swoją dawną wczesnobarokową oprawę 
ornamentacyjną. Siedemnastowieczna, „szeroko rozbudowana ramowa winieta ty-
tułowa o motywach architektonicznych znika niemal zupełnie ustępując, co najwy-
żej, miejsca niezgrabnemu ozdobnikowi centralnemu”10. Podporządkowanie formy
ozdobnika i winiety jakiemuś zamysłowi wysunęło na pierwszy plan dydaktyzm,
symbolizm i stylizację. Ilustracja związana z treścią była nadal rzadkością. Technika

[9] W. Witwicki, Wiadomości o stylach. Lwów 1934,
passim.

[10] Z. Staniszewski, Estetyka polskiego druku
książkowego XVIII wieku. Zarys problematyki. „Ze
Skarbca Kultury”, 1960, z. 1, s. 151.
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drzeworytowa w dużej mierze kształtowała styl i eks-
presję polskiej barokowej dekoracji książkowej, do-
minując w niej niepodzielnie, podczas gdy miedzio-
ryt pojawiał się wówczas bardzo rzadko, zwykle 
w formie winiety heraldycznej, naiwnej ilustracji 
dewocyjnej, lub też jako jeszcze rzadszy frontispis11.
Znakomity tego przykład mamy właśnie w wytwo-
rach drukarni Piotra Elerta. Do ciekawszych pod
względem typograficznym jego produktów należą
m.in.: W. Madalińskiego Inwentarz Konstitucji Koron-
nych z 1644 roku, z kartą tytułową ozdobioną drze-
worytowymi herbami Rzeczypospolitej (Orzeł i Po-
goń) oraz herbem królewskim (Snopek Wazów), J. W.
Judyckiego Helikon polskiego Apollina i Muz Sarmac-
kich na wesele... Władysława IV. W tym panegiryku
weselnym karta tytułowa sztychowana jest w miedzi
przez nieznanego rytownika i przedstawia dość pry-
mitywną, zabawną apoteozę herbów Wazów i Gonza-
gów, w asyście muz koncertujących wraz z  Apolli-
nem. Również w druku Artykuły securitatis... nay-
wyźszych Sądów Marszałkowskich z 1646 roku, wy-
stępuje pięknie sztychowany frontispis, z podobizną
polskiego króla Władysława IV u góry karty tytuło-
wej i postaciami alegorycznymi z boków oraz powa-
lonymi bestiami na dole karty. Jedną z najciekaw-
szych pozycji drukarskich Elerta jest dzieło S. Damalewicza Series archiepiscopo-
rum Gnesnensium z 1649 roku, w którym do ilustrowania zastosowano zarówno
technikę drzeworytową, jak i miedziorytową. Występuje tu m.in. nieudolny drze-
woryt przedstawiający św. Wojciecha, patrona Gniezna. W tej samej książce, na od-
wrocie karty tytułowej odbito piękny miedziorytowy herb Łubieńskich – Pomian,
rytowany przez Wolfganga Kiliana z Augsburga. Jest to ciekawy przykład mieszania
się w jednym obiekcie wpływów prymitywnej jeszcze grafiki polskiej ze świetną 
europejską.

Podobne zróżnicowanie jakościowe spotyka się w niektórych wytworach
tłoczni Karola Ferdynanda Schreibera. Konstytucje Sejmu Walnego Ordynaryjnego 
z 1685 roku ozdobione są dość grubymi w rysunku drzeworytowymi herbami 
Rzeczypospolitej i króla Jana III Sobieskiego (herb Janina). Natomiast dzieło Sta-
nisława H. Lubomirskiego Mirobulli Tassalini Adverbiorum moralium sive De vir-
tute et fortuna libellus, datowane na 1688 rok, jest zaopatrzone w piękne ilustra-
cje alegoryczne według rysunków wybitnego architekta Tylmana van Gameren, 
które rytował świetny Johan Georg Helwig. Należy przypuszczać, że ten zbiorek
sentencji moralnych, pióra wielce zasłużonego dla Warszawy marszałka wielkiego
koronnego, pana na Ujazdowie, zdobiony był na jego specjalne życzenie i praw-
[11] Ibid. s. 153.

Constitucie seymu walnego 
ordynaryinego, 1632, drukar-
nia Karola Ferdynanda 
Schreibera
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dopodobnie przy poparciu finansowym tegoż. Podobnie inne dzieło Lubomir-
skiego, z tej samej oficyny, Tobiasz wyzwolony ozdobione było pięknymi, sztycho-
wanymi rycinami.

* * *
Warszawskie drukarnie zakonne nie stały w XVIII wieku na wysokim pozio-

mie, a ich wytwory typograficzne odznaczały się skromnym wyposażeniem zdob-
niczym. Uboga ornamentyka druków i niemal zupełny brak tematycznej ilustracji
miedziorytowej, tak charakterystycznej dla książki barokowej i rokokowej, prawie
zupełnie uniemożliwiło opracowanie problemu wpływu zdobnictwa książki obcej
na grafikę książki pijarskiej. Niemniej kwerenda na temat zdobnictwa druków 
pijarskich, oparta na analizie zasobu typograficznego dowodzi, że styl zewnętrznej
szaty edytorskiej książek wydawanych przez pijarów odzwierciedla wzory europej-

skie z okresu baroku i rokoka, a wiele druków 
pijarskich zasługuje na wysoką ocenę wykona-
nia. Z całego zarejestrowanego dorobku dru-
karni, obejmującego 1657 pozycji wydawniczych,
przebadawszy 500 publikacji, wyróżnić można
aż 137 druków wyróżniających się pod wzglę-
dem artystycznym.

Drukarnię kupowali pijarzy częściami, od
spadkobierców Elerta, i już w 1683 roku wydru-
kowali osiem własnych pozycji. W 1693 r. nabyli
resztę drukarni poelertowskiej po Schreiberze12.
Warszawska tłocznia pijarów była jedną z nie-
licznych drukarń zakonnych, które na przełomie
XVII i XVIII w., a więc w okresie powszechne-
go braku dbałości o estetykę druków, starały się 
o przyzwoitą jakość swych wytworów. Mimo sta-
rań dorobek tego okresu na pewno nie przyspo-
rzył chwały oficynie pijarskiej, nie tylko z powo-
du treści, ale też i  formy. Oficyna pracowała
używając wciąż dawnego, zużytego już zasobu
czcionek Elerta i Schreibera, więc estetyczna stro-
na druków pijarskich nie przedstawiała się ko-

rzystnie i trudno mówić o czystości odbitek tłoczonych dzieł.
Kartę tytułową barokowej książki pijarskiej wypełniała duża kolumna tekstu,

z charakterystyczną przewagą pism większego stopnia nad pismami mniejszymi.
Do graficznego zróżnicowania jej tekstu używano trzech lub czterech stopni pisma
o kroju prostej antykwy oraz pochyłej kursywy. Z powodu długich tytułów, dość

[12] Data uruchomienia drukarni i dane tyczące jej
początków są sporne. J. Buba w haśle „Haligowski
W.” [W:] Słownik pracowników książki polskiej
(dalej SPKP), Warszawa 1972, s. 312, podaje datę

zakupu drukarni na ok. 1680 r. Encyklopedia Wie-
dzy o Książce (dalej EwoK), Wrocław 1971 szp. 571,
datę kupna ustala na r. 1682. Inne źródła przychy-
lają się do jednej bądź drugiej wersji.

Stanisław Orzechowski, Fidelis 
subditus, 1697, drukarnia pijarów
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rzadko na karcie tytułowej występowały większe fragmenty niezadrukowanej po-
wierzchni dającej wrażenie światła.

Dla podniesienia atrakcyjności wydawnictwa stosowano druk dwubarwny –
w kolorze czarnym i czerwonym. Tego typu karty spotyka się sporadycznie (np.
J. D. Kaliński Erymanthus in Helicone, 1713, oraz Zodiacus coeli sarmatici, 1715).
W roku 1768 w drukarni pijarów wyszło dzieło Louisa Antoine de Caraccioli Xsiąż-
ka modna (w języku polskim i francuskim) dru-
kowane siedmioma (!) kolorami.

Drukarnia pijarów posiadała kilkanaście
różnego rodzaju ozdobników, używanych do
zdobienia przede wszystkim kart tytułowych.
Najczęściej występującymi były przerywniki
drzeworytowe, odbijane zwykle nad adresem
wydawniczym w formie ornamentu, składają-
cego się z dekoracyjnych motywów roślinnych
bądź ułożonym linearnie ornamentem arabe-
skowym albo rozetkami i obwiedzionymi od
góry i dołu linią. Innym rodzajem ornamentu
były stylizowane żołędzie.

W wydaniu Grammatica ad usum iuven-
tutis... Stanisława Konarskiego z 1748 roku na
karcie tytułowej, nad adresem wydawniczym,
widniała drzeworytowa winieta przedstawia-
jąca cztery aniołki na tle chmury, podtrzymują-
ce monogramy Matki Boskiej. Ten sam motyw 
wystąpił w następnym wydaniu tejże gramatyki
w 1776 roku. 

Krzysztof Wierzbicki, Chwalebny zawód, 1699, drukarnia pijarów

Jan D. Kaliński, Zodiacus caeli 
Sarmatici, 1715, drukarnia pijarów
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Poszczególne partie tekstu rozpoczynały zwykle ozdobne inicjały. Były to
jasne majuskułowe litery o kroju antykwy na ciemniejszym ornamentowym tle,
ujęte w  pole kwadratu obrysowanego w niektórych przypadkach ramką. Najczę-
ściej występowały ornamenty roślinne – stylizowane liście, gałązki, bukiety kwia-
tów bądź kwiaty ułożone w wazonie, ornamenty o motywach figuralnych: putta
bądź groteskowe maszkarony. Pijarzy posiadali co najmniej kilkanaście serii ini-
cjałowych klocków drzeworytowych, o czym świadczy użycie inicjałów z różnych
zestawów w dziele B. Zawadzkiego Kazania na święta uroczyste, t. 2 z 1702 roku.
Oprócz inicjałów drzeworytowych operowano też kilkunastoma zestawami kloc-
ków z przerywnikami, a także z winietkami en tête o motywach arabeski, czy wi-
nietkami cul-de-lampe, którymi kończono niezadrukowane u dołu partie stronic.
Wśród tych ostatnich najczęściej powtarzał się motyw kwiatów ułożonych w wazo-
nach lub koszach o wymyślnych kształtach, arabesek bądź ornamentów figuralnych
o symbolicznej treści.

W początkowym okresie istnienia oficyny związana z treścią ilustracja mie-
dziorytowa należała do zjawisk wyjątkowych. Występuje np. w traktacie dyskur-
sywnym St. H. Lubomirskiego Rozmowy Artaksesa i Ewandra, z 1694 r., poruszają-
cym głównie zagadnienia etyczne (np. rycina przedstawiająca postacie alegoryczne:
Sapientia – mądrość, Adulatio – pochlebstwo, służalczość, Veritas – prawda, Neces-
sitas – los). Miedzioryt jako frontispis występuje w pracy J. D. Kalińskiego Eryman-
thus in Helicone, 1713 i przedstawia drzewo genealogiczne rodziny Denhoffów,
umieszczone na tle pejzażu. Sztych ten był sygnowany niewyraźnym podpisem Jo-
annes Surmac(?). Według Estreichera autorem ilustracji był Jan Surmacki13. Do
dzieła F. D. Koli Traktat krótki o heraldyce..., 1747, dołączone zostały oddzielnie tło-
czone miedziorytowe tablice z wizerunkami herbów. Nie są sygnowane, lecz ist-
nieje przypuszczenie, że mógł je wykonać sam autor podręcznika w celu lepszego
wytłumaczenia skomplikowanej nauki o herbach.

Charakteryzując ogólnie estetykę barokowych wytworów oficyny pijarskiej
powiedzieć można, że w stylu zdobniczym wykazują one pewne różnice w sto-
sunku do grafiki książkowej na Zachodzie. Barokowa książka pijarska prezentuje
znaczny umiar w stosowanej ornamentyce, ograniczając zdobnictwo do drzewo-
rytowych przerywników, inicjałów oraz winiet. Nie przeładowywano tu kart tytu-
łowych zarówno rozbudowywanymi tytułami, jak i wizerunkami postaci alego-
rycznych, tak popularnymi w ówczesnej grafice książkowej. Pijarzy tradycyjnie 
stosowali drzeworytową technikę ilustracyjną, redukując do minimum ilustracje
miedziorytowe. Wszystkie wymienione elementy, w połączeniu z dawną czcionką
elertowską, sprawiały, że poza nielicznymi wymienionymi wyjątkami książka pi-
jarska miała wygląd skromny, jakkolwiek oddawała częściowo niektóre właściwości
baroku.

Sytuacja zmieniła się radykalnie już na początku drugiej połowy XVIII wie-
ku, kiedy w ramach reformy koronnej prowincji pijarskiej, dokonała się również
odnowa zakładu typograficznego. Wydana wówczas Ustawa Warszawskiej Typo-

[13] K. Estreicher, Bibliografia polska. T. XIX, s. 57.
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grafii14 dość dokładnie określała kierunki zmian, których celem było podniesienie
estetycznego poziomu produkcji. Przede wszystkim przeprowadzono renowację
zasobu drukarskiego. Za prefektury Jakuba Preglera, w latach 1751–1761 sprowa-
dzono z Lipska z giserni Breitkopfa czcionki, które uzupełniły garnitury własnych
czcionek i ozdobników15. Ustawa zalecała kupowanie „czcionek eleganckiego kro-
ju” za granicą, ale także kultywowanie własnych tradycji giserskich16.

W kilka lat później, w 1766 roku, rektor Collegium Regium Ludwik Jordan
zakupił nowe czcionki17. W okresie Sejmu Wielkiego, za prefektury Antoniego Klu-
żyńskiego, jeszcze raz odnowiono zasoby czcionkami z Lipska, a za prefektury Szy-
mona Bielskiego (1792–1817) część czcionek sprowadzono z Berlina, resztę zaś po-
lecono odlać w giserni Piotra Zawadzkiego w Warszawie18.

Osiemnastowieczny wzornik czcionek pozwala zorientować się, jakimi pis-
mami dysponowała drukarnia. Nosi on tytuł Gatunki charakterów... w drukarni 
XX Scholarum Piarum w Warszawie. Zawiera czternaście wzorów pisma, z któ-
rych dziesięć stanowi antykwa (od 8 do 24 pkt.) i cztery – pismo gotyckie (od 10 do
16 pkt.).

Lata 1750–1770 były okresem przeobrażania się polskiej książki barokowej
w rokokową. Charakterystycznym i ważnym elementem przeobrażeń była tenden-
cja do zmniejszania formatu książek. Formaty folio czy quarto coraz częściej zastę-
powano formatem octavo, w którym wychodzą nie tylko pozycje literatury pięknej,
ale też książki innych rodzajów piśmiennictwa (prócz druków urzędowych czy
publicystyki politycznej). Pijarzy drukowali w latach 1760–1763 obszerne, cztero-
tomowe dzieło polityczne Stanisława Konarskiego O skutecznym rad sposobie w for-
macie małego octavo. Stopniowe oczyszczanie dzieł z treści panegirycznych skut-
kowało redukcją podporządkowanych im elementów zdobniczych. Grafika karty
tytułowej w tym czasie nie zdołała jednak dostosować się do zmiany formatu. 
W dalszym ciągu tytuł przemawiał fakturą liter, ich wielkością i grubością19.

W drukach pijarskich miejsce przerywników zajęła drzeworytowa winietka
tytułowa, lub wąska linia oddzielająca tytuł od adresu wydawniczego. Tego typu
kompozycję spotykamy np. w dziele P. Macquer’a Dzieje Rzeczypospolitej Rzymskiej,
1768. Najczęściej powtarzały się winietki o treści symbolicznej: globus na postu-
mencie w otoczeniu przyrządów mierniczych w książkach naukowych (np. 
R. Ładowskiego Gramatyka geograficzna, 1774, J. H. Osińskiego Fizyka, 1777 czy 
I. Zaborowskiego Jeometrya praktyczna, 1786), globus nakryty hełmem legionisty
rzymskiego w otoczeniu antycznej broni (F. M. A.Voltaire Brutus, 1780), w wieńcu
na cokole symbole wiedzy i sztuki (St. H. Lubomirskiego Wiersze zebrane y przed-
rukowane..., 1782), główka damy ustrojona przybranym we wstążki kapelusikiem
(C. F. X. Millot Historya angielska od czasu podbicia tey wyspy, 1789, F. K. Dmo-
chowskiego Sztuka rymotwórcza, 1788, D.T.Krajewskiego Pani Podczaszyna,1786).

[14] Ordinationes visitationis apostolicae. Varsaviae
1753 pars V, s. 226–232.
[15] J. S. Bandtkie, Historia drukarń w Królestwie
Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Kraków
1826, t. 2, s. 191.

[16] Ordinationes, f. XXIV.
[17] S. Bielski, Vita et scripta... Varsaviae 1812, s. 93.
[18] Ibidem, s. 177, 183.
[19] Z. Staniszewski., op. cit., s. 153–155.
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Symbolika winietek związana była najczęściej z charak-
terem dzieła.

Czasem motywy z karty tytułowej powtarzały
się w en tête, chociaż z reguły występowały tam inne
elementy: kolumny doryckie, pejzaże z kościółkiem
ujęte w owal lub prostokąt itp. Można było nadal spot-
kać dawne ozdobniki, były one jednak delikatniejsze 
w rysunku. Występują w dalszym ciągu winiety heral-
dyczne, są jednak ujęte w sposób rokokowy i na ogół
rytowane w miedzi.

Finaliki zdobiące niezadrukowane części stronic
przedstawiały motywy kwiatowe, przeważnie bukiety
róż czy tulipanów ujętych u dołu wstążką zawiązaną na
kokardę. Występują także wcześniejsze motywy koszy 
z polnymi kwiatami lub waz wypełnionych owocami.

Od początków polskiego rokoka tematyczna
ilustracja miedziorytowa zaczyna w sposób widoczny
wypierać drzeworyt. Pojawia się szereg uzdolnionych
sztycharzy rodzimego pochodzenia. Również książka
pijarska podąża za wymogami czasu. W grafice książ-
kowej coraz częściej i śmielej stosuje się związaną z tre-
ścią ilustrację miedziorytową. Szczególnie używano
miedziorytu przy ilustrowaniu dzieł naukowych oraz

niektórych podręczników, gdzie dbano o lepsze zrozumienie treści. Pięknymi tabli-
cami miedziorytowymi odznaczają się takie dzieła, jak: S. X. Chróścikowskiego 
Fizyka doświadczeniami potwierdzona, 1764, gdzie przedstawiono m.in. aparaturę
do eksperymentów z fizyki oraz poszczególne fazy doświadczeń. Figury tego pod-
ręcznika rytował zatrudniony w  drukarni miedziorytnik Wawrzyniec Bartłomiej
(w zakonie Roch) Markowski. Ten sam sztycharz wykonał miedziorytowe projekty
Collegium Nobilium Jakuba Fontany w broszurze Konarskiego Planty fabryki Col-
legium Nobilium z 1744 roku.

Najpiękniej wydane książki w drukarni pijarów warszawskich powstały 
w okresie późnego rokoka (1770–1792). Niektóre z nich charakteryzowane były
uprzednio. Nie można pominąć ładnie wydanych w 1778 roku Wierszy wszystkich
Stanisława Konarskiego, z miedziorytową kartą tytułową C.C.Klopscha. Tytuł ujęty
jest w  prostokątną ramę z symetrycznym ornamentem. Głównym elementem 
w kompozycji karty jest wizerunek medalu z napisem „Sapere auso”, którym w 1771
roku wyróżnił Konarskiego król Stanisław August. Medal wsparty jest na tułowiach
dwóch fantastycznych stworów – gryfów, będących symbolem herbu Konarskich
(Gryf). Książka in octavo wydrukowana jest na dobrym, białym i cienkim papierze,
ozdobiona drzeworytowymi winietkami w stylu rokoko – tarczą herbową Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów, lirą w otoczeniu ornamentu rocaille, pękiem tulipa-
nów, paterą z owocami itd. Grafika karty tytułowej wykonana przez norymberczy-
ka Klopscha pokazuje wyraźny związek z typografią europejską.

Gracjan Piotrowski, Satyr 
przeciwko zdaniom i zgor-
szeniom wieku naszego, 
1773, drukarnia pijarów
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Pozycją, która zwraca uwagę
wyglądem, jest dzieło Krzysz-
tofa Kluka Zwierząt domo-
wych i dzikich, osobliwie kra-
jowych, historii naturalnej po-
czątki i gospodarstwo, 1779–
–1780, ilustrowane pomysło-
wymi miedziorytami zoolo-
gicznymi. Sztychowaną kartę
tytułową i frontispis (przed-
stawiający wizerunki dzięcio-
ła, koguta, wołu, owcy i konia
w zagrodzie wiejskiej) ryto-
wał sam autor. On też jest wy-
konawcą licznych tablic z ry-
sunkami zwierząt. Każdy z to-
mów dzieła ozdobiony jest
drzeworytowymi winietkami,
prezentującymi znane nam
już wcześniej motywy figuralne, roślinne, krajobrazowe. J. H. Osińskiego Opisanie
polskich żelaza fabryk, z 1782 roku jest ozdobione „dziewięcią kopersztychami, z któ-
rych óśm kolorowych”20.

Już po roku 1780 w zdobnictwie książki pijarskiej pojawiają się pierwsze ele-
menty charakterystyczne dla ornamentyki stylu neoklasycznego. Widoczne są one
w kompozycji karty tytułowej, w której widać wyraźną dążność do wykwintnej pro-
stoty, antykizowania ozdobników, dyskretnego monumentalizowania. Pozycją łą-
czącą w sobie elementy rokoka i stylu neoklasycznego była elegancka edycja Bru-
tusa Voltaire’a z 1780 r. Pełny rozkwit nowego stylu zaczął się po 1792 r., chociaż
neoklasycyzm w tym czasie nie miał jednolitej formy w Europie Zachodniej i u nas.
Dopiero znacznie później powstały surowe formy stylistyczne wyraźnie naśladu-
jące antyk: równowaga, prawidłowość, przejrzystość, harmonia. Styl neoklasyczny
trwał w Polsce do mniej więcej 1830 roku.

Wpływy obce w ilustracji druków miały charakter zarówno pośredni, jak też
i bezpośredni. Formą pośrednią było prawdopodobnie swobodne kopiowanie
przez rytowników dzieł grafiki z obszaru zachodnioeuropejskiego. W XVIII stule-
ciu w Warszawie działało wielu rodzimych grafików, wśród nich jeden z ostatnich 
drzeworytników Jan Spörl21, graficy: Antoni Albertrandi, Karol Gröll, Józef Łęski, 
R. Markowski, A. Opacki, a także wielu sztycharzy obcego pochodzenia: Bartolo-
meo de Folino, C.C. Klopsch, Gottlieb Jacob Marstaller22. Bezpośrednim wyrazem
tych wpływów były oryginalne prace artystów niemieckich (Klopsch). Wnieśli oni
duży wkład w rozwój polskiego ilustratorstwa.

[20] K. Estreicher, op. cit. T. IV, s. 637.
[21] E. Rastawiecki, Słownik rytowników polskich.
Poznań 1886.

[22] Słownik Artystów Polskich. T. 1–2. Wrocław
1971–1975.

Kolęda warszawska, 1785, drukarnia pijarów
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Warto na zakończenie omawiania estetyki druków pijarskich wspomnieć, że
chociaż w początkowym okresie istnienia oficyny pijarskiej papier, jakim posługi-
wała się tłocznia, nie odznaczał się dobrą jakością, to jednak stosunkowo wcześnie
pijarzy zaczęli używać do druku klejowego, a więc znacznie lepszego gatunkowo
papieru. Papier książek wychodzących spod pras do około 1750 roku, pochodził
przeważnie z Wrocławia, a także innych papierni śląskich (Świdnica) i pomorskich.
Posługiwano się również papierem importowanym, jak twierdzi Kazimierz Sar-
necki na podstawie badań filigranów23.

Ustawa polecała zerwać ze złymi tradycjami drukowania „na bibule, która
zniekształca czcionki”24. Począwszy od połowy XVIII wieku nakłady były odbijane
na dwóch różnych gatunkach papieru – część na wodnym (ordynaryjnym), reszta
na klejowym. Praktykowano też drukowanie na trzech gatunkach papieru (np. La
Fonataine’a Bajki wybrane na papierze wodnym, klejowym i holenderskim).

Większość drukowanych dzieł była oprawiana alla rustica, lecz często wystę-
puje oprawa w półskórek, a szczególnie ozdobnych wydań w skórę.

Zakład drukarski pijarów odznaczał się bardzo staranną korektą. Zwłaszcza
za prefektury Szymona Bielskiego w latach 1792–1817 pod tym względem drukar-
nia nie miała równej sobie w Warszawie. Ściśle przestrzegano nowych zasad pi-
sowni według Onufrego Kopczyńskiego. Ustawa zalecała dwu- i trzykrotną ko-
rektę, byle nie dopuścić do błędów. Podczas druku I tomu Słownika języka polskiego
Samuela B. Lindego, jak pisze złośliwie A. Magier: „w drukarni pijarów z przyczyny
nader mozolnej pracy dwóch zecerów... przykładających się do poprawy omyłek życie
postradali”25.

Stosunkowo częste odnawianie zasobów typograficznych, używanie dobrego
papieru, troska o czystość druku, staranna korekta – świadczą o dużej dbałości 
o stronę estetyczną książek wydawanych i drukowanych w oficynie księży pijarów.

Drukarnia pijarów była najdłużej działającą tłocznią w Warszawie. Na jej
wytworach najłatwiej prześledzić dzieje przemian zachodzących w grafice i zdob-
nictwie książki od ostatniego dwudziestolecia XVII wieku, aż po połowę wieku
XIX-go (ostatni druk, który wyszedł spod pijarskich pras pochodzi z 1848 roku)26.
Około roku 1856 nieczynną już typografię nabył Józef Unger27, a następnie od-
sprzedał ją Janowi Psurskiemu.

* * *
Istnieją analogie między zdobnictwem i ilustracją książki pijarskiej i war-

szawskiej drukarni jezuitów. Najbardziej prawdopodobną datą powstania drukarni
jest rok 1716, w którym dokonano w Gdańsku zakupu jej wyposażenia. W tymże
roku wyszedł z oficyny jezuickiej pierwszy druk. Tłocznia pierwotnie nastawiona
była na drukowanie książek przeznaczonych do użytku wewnętrznego Towarzy-

[23] K. Sarnecki, Papier warszawskiej drukarni Col-
legii Scholarum Piarum z lat 1680–1700. „Przegl.
Papier.”, R. 24: 1968, nr 2, s. 56–57.
[24] Ordinationes, p. XXII.
[25] A. Magier, Estetyka miasta stołecznego War-
szawy. Wrocław 1963, s. 165.

[26] Jest to druk Sposoby życia pokutnego (Estrei-
cher, t. I, s. 512).
[27] F. Walczakiewicz, W 450-lecie wynalezienia
drukarstwa. Warszawa 1890, s. 25.
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stwa Jezusowego, mało więc dbano o wystrój graficzny i zdobnictwo druków, pa-
pier i korekta pozostawiały wiele do życzenia.

Pełny rozkwit oficyny datuje się dopiero od chwili, kiedy prefektem został
Franciszek Bohomolec (1762 r.). Zdobnictwo książki jezuickiej było jednak bogat-
sze niż to, które obserwujemy w drukach oficyny pijarów. Drukarnia jezuitów
znacznie częściej stosowała ilustrację miedziorytową i to już w I poł. XVIII wieku.
Oficyna korzystała z usług rytowników specjalizujących się w rycinach o tematyce
religijnej i świeckiej, bądź alegorycznej, bądź konkretnej i traktowanej realistycznie.
Rytownicy byli niejednokrotnie mistrzami o dużej wyobraźni artystycznej, choć za-
mówienia składane przez drukarnię jezuicką nie stwarzały szczególnych okazji do
wykazania ich talentu28. Przebadanie materiału bibliograficznego pozwala stwier-
dzić, że w sztuce ilustratorskiej przed 1750 rokiem w winietach ilustracyjnych
(frontispisach) oraz ilustracjach właściwych przeważa alegoria, szczególnie w książ-
kach o treści dewocyjnej. Rodzima alegoryczna ilustracja świecka obficiej wystę-
puje dopiero po 1750 roku, i  to od razu w najświetniejszym wydaniu Gottlieba
Marstallera29. Kierunek realistyczny reprezentowany jest w książkach jezuickich
znacznie słabiej, z reguły pracami rytowników pochodzenia obcego, którzy nie re-
prezentują wysokiego poziomu w skali europejskiej.

Pierwsza rycina, wykonana przez Jakuba Labingera, to wizerunek Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem zamieszczony w dziele J. S. K.Wujkowskiego Kontrowersye pol-
skie albo prawda otwierająca dyssydeńskie oczy, 1737. Labinger przebywał w War-
szawie między 1734 a 1749 rokiem, a sztych wykonał w 1737 roku30. Autorem
następnej ryciny jest I. C. Jung, podpisany na miedziorycie przedstawiającym „Wie-
lebną Pannę Katarzynę Mechtyldę de Barre, fundatorkę Zakonnic” w dziele Woni
naywdzięcznieyszej naypierwszey wiktymy Pańskiej, z 1738 roku. Tematyka dewo-
cyjna pojawia się jeszcze raz w miedziorytowym wizerunku błogosławionego Łady-
sława z Gielniowa, zamieszczonym w Wyborze życia y cudów..., z 1746 roku. Pod
ilustracją widnieje podpis: Car. Granil del. et scul.

Nad książką jezuicką pierwszej połowy XVIII wieku ciąży duch epoki – za-
równo od strony treści, jak i formy. Książka swą szatą graficzną niemalże uosabiała
zawartą w niej tematykę. Cały arsenał środków zdobniczych podkreślał treść dzieła
– najczęściej teologiczno-hagiograficzną, panegiryczną i pompatyczność baroko-
wego stylu i języka. 

Materiał typograficzny, jakim posługiwano się w drukarni jezuickiej nie od-
biegał od tego, który był w powszechnym użyciu. W Polsce w I poł. XVIII wieku
trudno było o elegancką czcionkę, kopiowano wzory dawne, w drukarstwie europej-
skim panowało nadal pismo holenderskie, jezuici też w dalszym ciągu korzystali 
z przestarzałych wzorów elzewirowskich. Drukarnia dysponowała kilkoma komple-
tami antykwy łacińskiej oraz pismem pochyłym, a także czcionką gotycką, którą od-
bijano druki w języku niemieckim. Jezuici nieco później niż pijarzy dokonali re-
nowacji zasobu typograficznego oraz zmiany stylu zdobniczego, sprowadzając nowe
czcionki francuskie w 1764 roku. Służyły one do druku kosztowniejszych edycji.

[28] Ibidem, s. 20.
[29] Z. Staniszewski, op. cit., s. 141.

[30] Z. Kołaczkowski, Spis rytowników polskich.
Lwów 1874.
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Jedną z najlepiej wydanych książek, była drukowana u jezuitów Eneida Wer-
gilego, zamieszczona w jego Księgach wszystkich..., z 1754 roku Zdobi ją rycina ale-
goryczna Marstallera31 znajdująca się na karcie przedtytułowej. Widzimy na niej
geniusza literatury pod postacią uskrzydlonej kobiety w wieńcu, siedzącej nad stru-
mieniem u stóp wysokiego cokołu, na którym stoi popiersie Wergilego. Kobieta na
kolanach trzyma zwój papieru, a w ręku gęsie pióro i spogląda na płonącą w odda-
leniu Troję, od której zbliża się Eneasz dźwigający swego ojca Anchizesa. Na tle kra-
jobrazu przedstawiony jest bogaty świat zwierzęcy. Rycina Marstallera przekracza
krąg alegorii typu barokowego, eksponując również realistycznie ujęty sztafaż.

Krótkie ale fundamentalne opisanie balearyjskich wysp Majorca... z 1756 roku
wyposażone jest w mapę wykonaną przez Strachowskiego (podług Lasthina), ręcz-
nie kolorowaną32.

W tomie I i III Komedyi Franciszka Bohomolca z 1755 oraz 1757 roku znaj-
dują się ryciny grawerowane przez Pawła J. Jędrzejowskiego, pracującego dla dru-
karni Kolegium Jezuickiego. Frontispis przedstawia dekorację teatralną33.

Wspaniałym przykładem sztuki miedziorytniczej jest frontispis do Kalenda-
rza warszawskiego z 1761 roku, wykonany przez Johanna Ernsta Mansfelda. Kalen-
darze jezuickie, niezależnie od bardzo frapującej treści, odznaczały się przyjemną
szatą graficzną i niezłej jakości drukiem34.

Bohomolec zabiegał o ciągłe poprawianie jakości drukowanych książek, nie
tylko z punktu widzenia ich treści, ale również od strony typograficznej. Pojawiają
się w większej liczbie dzieła o treści świeckiej z zakresu nauk humanistycznych, ma-
tematyczno-przyrodniczych, literatury pięknej. Zaczęto zwracać większą uwagę na
techniczną stronę druków, ich tłoczenie, papier, oprawę, co w pewien sposób wiąże
się z rozwojem bibliofilstwa w Polsce pod wpływem ludzi z kręgu osób związanych
z Biblioteką Załuskich.

Wśród rytowników, których prace znalazły się w drukach oficyny jezuitów,
na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwie Gottlieb J. Marstaller. Oprócz wymie-
nionych już ilustracji do Eneidy, najbardziej znany jest on jako twórca pięknych
portretów Stanisława Augusta. Jeden z portretów króla zdobi Zebranie wszystkich
Seymów y Praw Polskich Stanisława Burzyńskiego z 1765 roku. Podobny motyw wy-
stępuje  w dziele Horacego Pieśni wszystkie, t. 1 z 1773 r. Tu też kartę tytułową szty-
chowaną przez Marstallera zdobi winieta portretowa Stanisława Augusta. Nato-
miast tom drugi tego dzieła ma pięknie sztychowaną, przez Michaela Keyla z Drez-
na, kartę tytułową o wybitnie rokokowym motywie zdobniczym. Równie pięknie
ilustrowaną księgą są Dzieje Królestwa Polskiego... F. A. Schmidta z miedziorytowy-
mi rycinami Keyla, słynnego dzięki sztychowanym portretom Jerzego Ossolińskie-
go i 10-ciu tablicom geometrycznym35.

W dziele Cours de Belles Lettres..., drukowanym u jezuitów w 1772 roku, 
występują miedzioryty rytownika włoskiego Bartolomeo de Folino, pracującego 

[31] Estreicher, t. XXXII, s. 370–371.
[32] A.Więcek., Strachowscy. Z dziejów ilustrator-
stwa śląskiego XVIII wieku. Wrocław 1960, s. 34.
[33] Słownik Artystów..., t. 3, Wrocław 1979, s. 293.

[34] B. Górska, Katalog kalendarzy XVII–XVIII w.
w zbiorach Biblioteki Ossolineum. Wrocław 1968,
s. 147–149.
[35] Z. Kołaczkowski, op. cit. 
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w Warszawie. Przedstawiają one portrety Macieja Sarbiewskiego oraz Adama Na-
ruszewicza. Tenże de Folino rytował kartę tytułową z winietą portretową (przedsta-
wiającą również tych poetów z profilu, zwróconych w prawo) w dziele Marcina 
Eysymonta Jegomości xiędzu Adamowi Naruszewiczowi... trzy żałosne pasterki, wy-
dane nakładem Michała Grölla, drukowane u jezuitów w 1774 roku.

Około roku 1770 pojawiają się na kartach książek ornamenty, ozdobniki 
i winiety miedziorytnicze w stylu francuskim. Ten rodzaj materiału typog-
raficznego importowali jezuici z Lipska, Drezna i Wiednia lub zlecali do wykonania
miejscowym rytownikom. Przykładem tego typu zdobnictwa są winiety ilustra-
cyjne o motywach rokokowych Marstallera do wspomnianych już Pieśni Horacju-
sza – o charakterze bądź winiety portretowej (popiersie Horacego), bądź winiety 
o tematyce alegorycznej. W dziele C. Claudianusa O porwaniu Prozerpiny..., 3 edy-
cja z  1772 r., występuje winieta tytułowa ilustracyjna, przedstawiająca moment
uwożenia na rydwanie Persefony przez Hadesa. Podobnym przykładem związku
aluzyjnego między winietą a treścią książki jest winieta tytułowa w dziele S. Myciel-
skiego Junak z 1774 r., oraz winieta en tête z tej samej książki. Jeśli chodzi o ozdob-
niki używane przez oficynę jezuicką, to do ładniejszych należy rokokowy ornament
typograficzny. Oczywiście poza ozdobnikami miedziorytowymi i typograficznymi,
w dalszym ciągu stosowano ozdoby drzeworytowe, szczególnie w winietach heral-
dycznych.

Druk dwubarwny występuje w wytworach tłoczni nader rzadko. Wśród zna-
nych mi 393 tytułów, które wyszły spod pras drukarni jezuickiej, zaledwie kilka ma
na karcie tytułowej druk dwubarwny, do którego użyto farby czerwonej. Są to m.in.
Xięgi wszystkie Wergiliusza oraz Stanisława Orzechowskiego Żywot i śmierć Jana
Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego, z 1773 roku.

Papier używany w drukarni jezuickiej był krajowej produkcji36. Drukowa-
no na ogół na papierze zwykłym o strukturze ziarnistej, rzadziej na lepszym tzw.
papierze warmińskim klejowym. Papier prążkowy holenderski (tzw. pocztowy) 
o strukturze włóknistej przeznaczano do wytworniejszych dzieł (np. tzw. „Zbioru
Dziejopisów Polskich”, na który złożyły się: Kronika wszystkiego świata Marcina
Bielskiego, Kronika Polska, Litewska... y wszystkiey Rusi Kijowskiej Macieja Stryj-
kowskiego, Kronika Marcina Kromera, Kronika Sarmacyi Europejskiej Aleksandra
Gwagnina). Niekiedy tę samą książkę drukowano na trzech gatunkach papieru,
np.uwiadomienie księgarskie głosiło: „Wyszły z tuteyszey Drukarni Kazania nie-
dzielne... Sebastiana Lachowskiego... na papierze ordynaryjnym drukarskim... na
kleiowym... na pocztowym...”37.

Książki przeznaczone do użytku wewnętrznego zakonu wykonywano oczy-
wiście przy użyciu skromniejszych środków. Dla dzieł wykonywanych na zamówie-
nie obcych nakładców nie szczędzili jednak jezuici starań, by te pozycje odznaczały
się wielką elegancją. Z usług oficyny jezuickiej korzystali często Wawrzyniec Mitz-
ler de Kolof i Michał Gröll.

[36] Na podstawie filigranów reprodukowanych w
pracy: M. J. Siniarska-Czaplicka, Znaki wodne pa-
pierni Mazowsza 1750–1850. Łódź 1960, passim.

[37] „Wiadomości Warszawskie”, Supl. 1770 nr 33
(środa) 25.IV.
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Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku drukarnię przekształcono w Dru-
karnię Nadworną JKMci. Kierował nią nadal Bohomolec, a po jego śmierci Mat-
ciński. W 1784 r. oficyna zmieniła nazwę. Jako Drukarnia Nadworna JKM i Ko-
misji Edukacji Narodowej – od tego momentu pozostawała głownie na usługach
Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Podczas powstania kościuszkowskiego wy-
stępowała pod nazwą Drukarni Wydziału Instrukcji Narodowej. Przestała istnieć 
w 1797 roku.

* * *
O produktach typograficznych Wawrzyńca Mitzlera de Kolof trudno powie-

dzieć cokolwiek pozytywnego, jeśli chodzi o estetykę druku. Działalność typogra-
ficzna Mitzlera przypadała na lata 1756–1778, a więc okres, kiedy w zdobnictwie
książki ścierały się dwa style: odziedziczony po ubiegłym stuleciu barok oraz nowy
kierunek rokoko.

Książką typową dla pierwszej fazy polskiego rokoko były wydawnictwa Mitzlera. Używał
on wyłącznie materiału drukarskiego pochodzenia lipskiego, stąd też jego druki repre-
zentują styl zdobniczy charakterystyczny dla saskiego rokoko, a więc silnie obciążony
jeszcze elementami baroku38.

Oglądając druki Mitzlera łatwo dostrzegamy występowanie elementów za-
równo jednego, jak i drugiego stylu. Przełomowy charakter działalności tej pierw-
szej świeckiej i zarazem mieszczańskiej drukarni XVIII wieku polega na tym, że
oddał ją Mitzler na usługi postępowych sił społecznych, walczących o naprawę szla-
checkiej Rzeczypospolitej, forma graficzna druków tkwi jednak jeszcze mocno 
w epoce saskiej.

Karty tytułowe druków Mitzlera są na ogół zwarte w kompozycji en som-
maire, lub tzw. układzie „mieszanym”. Na dole karty tytułowej niektórych druków
znajduje się sygnet Mitzlera przedstawiający postacie alegoryczne, w późniejszym
okresie występuje tu winietka obrazująca kamienny cokół okolony drzewami i wiją-
cymi się po nim fantazyjnymi liśćmi i kwiatami (np. dwa pierwsze tomy Collectio
magna ozdobione są sygnetem, dwa następne winietą).

W wyposażeniu typograficznym druków oficyny JKMości Mitzlerowskiej 
i Drukarni Miktzlerowskiej Korpusu Kadetów dostrzega się pewne różnice. Druki
pochodzące z pierwszej tłoczni są na ogół mniej staranne. Mitzler używał w druku
niewiele ozdobników. Są to przede wszystkim listwy w nagłówku kolumny oraz
finaliki na jej końcu. Listwy mają głównie kształt prostokąta zbudowanego z drob-
nych kwiatuszków, gwiazdek lub listków, finaliki są przeważnie w kształcie odwró-
conego trójkąta uwieńczonego koroną, ułożonego z drobnych kwiatów, bądź przed-
stawiają fantastyczne kompozycje o motywach roślinno-kwietnych czy muszlo-
wych. W drukach mitzlerowskich występują też ozdobne inicjały ujęte w ornament
o motywach roślinnych, bądź kwadrat ułożony z drobnych kwiatów. 

Niemal wszystkie swoje druki tłoczył Mitzler na papierze o niezbyt wysokiej
jakości, cienkim o barwie brudnoszarej. Jedną z bardziej okazałych i wytwornych
książek wydanych przez oficynę w pierwszym okresie, jest zebranie pism wszyst-

[38] Z. Staniszewski, op. cit., s. 156.
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kich renesansowego poety Szymona Szymonowica Opera omnia... nunc in unum
collecta, z 1764 roku, pozycja zawierająca m.in. wiersz wychwalający sztukę typo-
graficzną.

Znacznie lepiej przedstawiają się produkty pochodzące z Drukarni Mitzle-
rowskiej Korpusu Kadetów. Przede wszystkim daje się zauważyć dbałość o odpo-
wiednią czcionkę. Jest ona teraz mniejsza, dostosowana do formatu książek oraz
starannie odbita39.

Jednym z najwytworniejszych druków oficyny kadeckiej, oraz najlepszym
wytworem typograficznym Mitzlera de Kolof w ogóle, był wydany nakładem Towa-
rzystwa Literatów w 1768 roku podręcznik mitologii François Antoine Pomey’a
Pantheum mythicum albo bajeczna bogów historia. Odbity na bardzo dobrym pa-
pierze, piękną czcionką o kroju antykwy (użyto też częściowo pisma kursywnego),
a także czcionką grecką tam, gdzie trzeba było wstawić imiona bogów antycznych.
Na najwyższą uwagę zasługują całostronicowe ilustracje miedziorytowe, umiesz-
czone w tekście tego dzieła. Ilustracji tych jest 28 i przedstawiają one sceny zaczerp-
nięte z mitologii greckiej. Sztychy te zamówiono i wykonano za granicą, nie udało
się jednak ustalić ich autora. O staraniach swoich, by dzieło to prezentowało się jak
najokazalej, pisze Mitzler w przedmowie: 

Co się mnie tycze, jam nic nie opuścił, czego potrzeba było, aby ta edycya polska jak naj-
zupełniej bez żadnych omyłek i błędów na świat wyszła, dla czegom zawsze egzemplarz
łaciński z polskim tłumaczeniem pilnie znosił, co greckiego było wydrukować należycie
starałem się, ani żadnego kosztu na papier, druk dobry, pilne wybicie, na 28 blach mie-
dzianych za granicą sztychowanych nie żałowałem40.

* * *
Piękną szatą graficzną odznaczały się druki tłoczone w oficynie Piotra Du-

foura. Drukarnia dufourowska działająca w latach 1775–1804 wypuściła spod pras
ponad 2  tysiące pozycji, wśród których wiele prezentuje bardzo wysoki poziom
sztuki typograficznej.

Wysokie walory estetyczne książki osiągał Dufour głównie za pomocą wi-
niet i ozdobników w stylu rokoko. Przywiózł ze sobą z Paryża część urządzeń me-
chanicznych i kilka kompletów czcionek najświeższej produkcji, kroju zreformo-
wanego przez Pierre Simona Fourniera. Pismo fournierowskie, aczkolwiek zdra-
dzające silną jeszcze zależność od wzorów holenderskich, odznaczało się piękną 
i wyraźną czcionką, zróżnicowanymi kształtami i bogactwem faktury. Tyczy się to
szczególnie pisma ozdobnego (lettres ornees, lettres evidees) oraz lekkich, drobnych
ornamentów typograficznych41. Tekst zasadniczy tłoczył Dufour prostą antykwą,
aczkolwiek zdarza się (choć rzadko), że całe stronice tekstu są tłoczone pismem po-
chyłym (kursywnym), np. dwustronicowa przedmowa w Świętoszku zmyślonym
Moliera. Używano też kursywy najczęściej w celu wyróżnienia w tekście pewnych
wyrazów – imion czy nazwisk. Również w adresie wydawniczym spotykamy oba

[39] J. Szczepaniec, Drukarnia Mitzlerowska Kor-
pusu Kadetów w Warszawie. „Rocz. Bibliot.”, 1958,
R. 2, z. 1–2, s. 51–93.

[40] F. A. Pomey, Pantheum mythicum..., z przed-
mową W. Mitzlera. Warszawa 1768, s. 7–8 nlb.
[41] Z. Staniszewski, op. cit., s. 160.
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rodzaje czcionki (np. w powieści Dwie sułtanki, z 1788 roku nazwisko wydawcy 
– Dufoura – jest tłoczone kursywą). Ta praktyka pojawia się w bardzo wielu jego
drukach.

W wytworach oficyny Dufoura występują na ogół znakomicie wyważone
kompozycje karty tytułowej. Przykładem tego może być dzieło Kazimierz Wielki
Michała J. Mniszcha z 1777 roku. Wiadomym jest, że wygląd estetyczny druku uza-
leżniony jest w znacznym stopniu od składu tekstu w kolumnie. Śledząc wygląd
druków wypuszczonych z oficyny Dufoura w różnych latach, a więc na różnych eta-
pach działalności stwierdzić można coraz bardziej zróżnicowaną strukturę ko-
lumny, w wyniku czego tekst jest bardziej przejrzysty. Cały tekst podzielony jest
często na rozdziały, a te z kolei na części. Przykładem układu tytułowo-tekstowego
kolumny druku jest dzieło W. Tęgoborskiego Eloge historique de Stanislas Auguste, 
z 1785 r. Następuje wyrównanie marginesów, które występują względem siebie pro-
porcjonalnie.

Wartości artystyczne druków Dufoura są niemałe, chociaż za piękne wydaw-
nictwa przede wszystkim chwalony jest Michał Gröll. W produktach dufourow-
skich rzadko spotyka się ilustracje. Powodem tego stanu rzeczy był niski poziom
sztuki ilustratorskiej w Polsce. Wprawdzie w drukach tej oficyny pojawiały się nie-
kiedy ilustracje wykonane przez rodzimych sztycharzy, lecz nie były one zbyt
udane. Przykładem może być frontispis oraz ilustracja Ignacego Karęgi przedsta-
wiająca „pasowanie Don Kichota na rycerza” w pierwszym tomie S. M. Cervantesa
Historya... Don Quiszotta z Manszy, wyd. 1 z 1781 roku i wyd. 2 z 1786 roku, wzo-
rowane na rycinach H. Cause’a z wydania amsterdamskiego z 1692 roku42.

Wykonywanie ilustracji miedziorytowych u dobrych sztycharzy za granicą
było zbyt kosztowne, dlatego też większość drukarzy, zdanych na własne siły, nad-
rabiała brak ilustracji w książkach innymi elementami zdobniczymi. Poza wielką
rozmaitością pisma drukarskiego, Dufour miał pięknie stylizowane inicjały i wi-
nietki (w tym wiele drzeworytowych winietek dekoracyjnych o motywach rokoko-
wych oraz ozdobników typograficznych o ornamencie rzutowym), dysponował
różnego rodzaju przerywnikami itp. Często spotykaną praktyką było zamieszczanie
przez drukarzy w tłoczonych przez nich dziełach reprodukcji ilustracji z wydań ob-
cych43. Wydaje się, że i Doufour niejednokrotnie uciekał się do tego sposobu, po-
nieważ zamieszczone przez niego ilustracje w książce J. F. Marmontela Belizariusz,
w tłumaczeniu Ignacego Bykowskiego (edycja trzecia) z 1787 roku, są wierną od-
bitką miedziorytów z wydania wcześniejszego z 1776 roku, wydrukowanego w ję-
zyku niemieckim u  wiedeńskiego drukarza Thomasa Trattnera pt. Belisar44. Na
uwagę zasługuje fakt, że pod jedną z ilustracji zamieszczonych w tym wydaniu wid-
nieje podpis „Asser L.” nasuwający myśl, że jest to nazwisko sztycharza. W wydaniu
Dufoura podpis ten został usunięty.

Winiety zamieszczane w drukach Dufoura występują zarówno na karcie ty-
tułowej, w nagłówku kolumny (en tête) i często na końcu poszczególnych rozdzia-

[42] Słownik Artystów Pol., t. 3. Wrocław 1979, 
s. 362.
[43] Z. Staniszewski, op. cit., s. 144.

[44] W. Heinsiu, Allgemeines Bücher-Lexicon, toż
zob: Ch. G. Kayser, Vollständiges Bücher-Lexicon.
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łów bądź całości tekstu. Bogac-
two ornamentów i motywów
jest ogromne. Najczęściej poja-
wiają się winiety o motywach
roślinno-kwietnych, z bukietami
kwiatów różnego rodzaju w or-
namencie muszlowym, winna la-
torośl, fantazyjne trawy lub sito-
wie, ułożone w koszach o wy-
myślnych kształtach. Niekiedy
ten sam ozdobnik występuje kil-
kakrotnie w jednym druku. Naj-
bardziej charakterystyczne dla
większości książek oficyny Du-
foura winiety roślinne występu-
ją w postaci finalików lub też ja-
ko centralny ozdobnik karty ty-
tułowej. Obok tych motywów
równie często można spotkać wi-
niety obrazujące postacie ludz-
kie, przede wszystkim putta w otoczeniu naturalnej roślinności lub też figury zwie-
rzęce (ptaki czy zwierzęta domowe), a także pejzaże. Przykładowo, piękna winieta
drzeworytowa przedstawiająca dwoje dzieci różnej płci, bawiących się pośród ro-
ślin ogrodowych, występuje w dziele Świątynia Wenery w Knidos, wydanym w 1778
roku. W pracy J. X. Mignot Historya turecka czyli Państwo Ottomańskie, t. 1–5 z lat
1779–1780 zamieszczonych jest kilkanaście winiet rokokowych o motywach figu-
ralno-roślinnych, niektóre sygnowane „Hasce sc.”.

Innym elementem zdobniczym, występującym w książkach Dufoura były
inicjały oraz wszelkiego rodzaju linie ozdobne. Wśród inicjałów występują za-
równo proste, typograficzne, jak też ozdobne, niekiedy ujęte w polu kwadratu. Linie
ozdobne służyły do oddzielania poszczególnych części stronic tekstu, bądź kart ty-
tułowych. Szczególne zastosowanie znalazły one w utworach dramatycznych, któ-
rych były stałym elementem zdobniczym. Liczne linie ozdobne grubsze i cieńsze
umieszczano jako przerywniki najczęściej między poszczególnymi aktami lub sce-
nami, np. w Moliera Świętoszku zmyślonym, z 1777 roku, czy Tak po warszawsku...
z 1780 roku.

W początku lat 90-tych w wyglądzie książki dufourowskiej występują już
wyraźnie elementy kształtowania się stylu neoklasycystycznego. Daje się to zauwa-
żyć na przykładzie porównania kart tytułowych dwóch różnych wydań tego sa-
mego dzieła Rzepicha matka królów, z 1790 i 1794 roku. Wprawdzie oba wydania
dzieli zaledwie kilka lat, ale różnice w wyglądzie są bardzo znaczne. Karta tytułowa
wydania drugiego jest skomponowana niezwykle skromnie i elegancko, bardziej
przejrzysta z dużymi partiami światła, jej poszczególne części są proporcjonalnie
wyważone, a pismo o mniejszym stopniu niż w pierwszym wydaniu. Zaznacza się

Jean-François Marmontel, Belizariusz, 1787 
drukarnia Piotra Dufoura
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też wyrównanie krawędzi kolumny w przeciwieństwie do wydania poprzedniego.
Należy dodać, że najbardziej charakterystyczną cechą drugiej edycji jest brak
ozdób, co jest wyrazem królowania już w tym czasie w drukach dufourowskich pro-
stego stylu neoklasycznego. Dawną linię ozdobną przerywnikową zastępuje cienka
linia prosta lub tzw. angielska (pogrubiona w środkowej części).

Książki Dufoura tłoczone były na papierze dobrego gatunku, głównie kle-
jowym, a także holenderskim prążkowym, który drukarz sprowadzał z Francji 
i Niderlandów. Dzieła oprawiane były przeważnie w okładki z grubego kolorowego
papieru. Cenne i kosztowne wydawnictwa encyklopedyczne, przykładowo Dykcyo-
narz powszechny medyki Demarque’a i Laservole’a w dziewięciu tomach, czy Nowy 
Dykcyonarz historyczny Chaudona i Mayeula w ośmiu tomach, oprawiane były
w półskórek.

Wzory swych pism i drzeworytów zdobniczych ogłosił Dufour w druku pt.
Epreuves des Caractëres, filets, reglets, vignettes simples et composes qui sont actuelle-
ment dans l’Imprimerie... (1775).

* * *
Autor monografii o Michale Gröllu – Adolf Pawiński – pisał:45

Gröllowskie księgi są jakby słupem granicznym, który dwie epoki przedziela – Augustów
i okres stanisławowski. W pierwszej – uśpienie i odrętwienie myśli, a płodom tego ospa-
łego ducha odpowiada najzupełniej postać samych książek nędzna, uboga, zaniedbana.
Skądkolwiek druk pochodzi, czy z Krakowa, czy z Poznania, z Warszawy lub Berdyczowa,
czy wyszedł spod prasy świeckiej albo klasztornej, pijarskiej lub jezuickiej, wspólną na
sobie nosi cechę: format często niezgrabny, całkiem kwadratowy, papier wodnisty,
brudno-żółtawy, przebijający, kontury czcionek grube, jakby zgrubiałe od rozlanego
tuszu drukarskiego, same czcionki niedbale cięte, stąd nieprzyjemne dla oka wrażenie na
widok tej posępnej, ponurej a niekształtnej księgi. W drugim okresie – stanisławowskim,
jakaż miła odmiana. Aż się oko raduje, gdy do rąk wpadnie jeden z wytworniejszych dru-
ków groellowskich...

Nie negując tej generalnej oceny estetyki wytworów epoki saskiej, próbowa-
liśmy wykazać na poprzednich przykładach, że i w tym okresie w dziejach książki
warszawskiej pojawiały się produkty pod względem wyposażenia typograficznego
udane, a nawet wytworne i to pochodzące właśnie z oficyn zakonnych: pijarskiej 
i jezuickiej, czy też świeckich – mitzlerowskiej. Trzeba też pamiętać, że do roku
1778 książki wydawane nakładem Grölla, wśród nich kilka uchodzących za naj-
piękniejsze w XVIII stuleciu, drukowane były w oficynie jezuitów. Należy do nich
wytworna edycja poezji Q. F. Horatiusa Pieśni wszystkie... z 1773 roku, wydana 
w dwóch formatach: in octavo i in quarto. Karty tytułowe poszczególnych tomów 
i winietki sztychowali w miedzi warszawski rytownik Marstaller oraz Keyl z Drez-
na, ozdobniki zostały sprowadzone od Breitkopfa z Lipska. Karta tytułowa odbita 
z płyty miedzianej ma formę rokokowego kartusza.

Również Ignacego Krasickiego Myszeidos pieśni X nakładem Grölla z oficyny
jezuickiej z 1775 roku należy do bardziej udanych wytworów tego okresu.

[45] A. Pawiński, Michał Gröll. Obrazek na tle epoki
stanisławowskiej. Kraków 1896, s. 4–5.
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Michał Gröll założył swą drukarnię w roku 1778, a więc w okresie późnego
rokoko. „Różnica między książką baroku a rokoko jest różnicą między muzyką Ba-
cha a Mozarta” – pisał D. Bland – „pierwszej brak lekkości, druga jest bez powagi”46.

Utwory drukowane w oficynie „J.K.Mci y Rzeczypospolitey uprzywileiowa-
ney Gröllowskiey” rzeczywiście stały pod względem estetycznym na bardzo wyso-
kim poziomie. Wzory antykwy i innych pism Gröll sprowadził z zagranicy z od-
lewni francuskiej Fourniera i angielskiej Schotta. Jednocześnie troszczył się stale 
o odnawianie zasobów typograficznych, po założeniu giserni polskiej Piotra Za-
wadzkiego w 1777 roku ta właśnie odlewnia stała się głównym dostawcą czcio-
nek. Wymienione gisernie dostarczyły jednocześnie drukarskiego materiału zdob-
niczego – winietek, inicjałów, listw, przerywników itd., którymi Gröll delikatnie
ozdabiał swe wydawnictwa.

Książka gröllowska charakteryzuje się małym formatem. Wszystkie jego wy-
dawnictwa prócz druków urzędowych i publicystyki politycznej przyjęły format
octavo. Doprowadziło to do znacznego skrócenia długich dawniej tytułów, pojawia
się natomiast karta przedtytułowa. Przykładem takiego rozwiązania jest Historya
sekretna Jana de Bourbon autorstwa Baudot’a de Juilly z 1779 roku.

Drukarnia Grölla stosowała ozdobniki miedziorytowe i drzeworytowe.
Te pierwsze, wprowadzone w okresie rokoko odznaczały się małymi wymiarami,
finezją rysunku i lekkością ornamentyki. Pisał o nich Pawiński, że: „...to drobne
listki zagajały wdzięcznym sposobem drukarską kolumnę, to jakieś inne ozdoby 
ją zamykały, jakichś splotów liści, wieńców, drzew”47. Ozdobniki drzeworytowe 

Wergiliusza Księgi wszystkie, 1754, drukarnia Michała Grölla
frontispis z miedziorytem Gottlieba J. Marstallera

[46] D. Bland, A history of book illustration. Cleve-
land 1958, s. 199.

[47] A. Pawiński, op. cit. s. 37.
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o cechach stylu neoklasycznego wprowadzane przez drukarnię w latach 80-tych
tracą swą miniaturowość, winieta zamyka się )w regularnej formie geometrycznej 
o motywach antykizujących.

Już pierwszy druk wytłoczony we własnej oficynie Grölla świadczy o jego
wielkich umiejętnościach drukarskich. Jest to projekt nowoczesnego prawodaw-
stwa A.  Zamoyskiego Zbiór praw sądowych z 1778 r. Zwraca uwagę mistrzowski
układ typograficzny, zastosowanie kompozycji tytułowo-tekstowej, ozdobnych ini-
cjałów oraz winietek nagłówkowych. Na karcie tytułowej występuje winieta mie-
dziorytowa z monogramem Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Równie doskonałą kompozycją karty tytułowej, z winietką rokokową, od-
znacza się druk z roku następnego (1779), komedia w jednym akcie A. K. Czartory-
skiego Kawa. Jednakże brak specjalistów w dziedzinie artystycznego zdobnictwa
ksiązki powodował, że trudno było osiągać coraz wyższe wyniki artystyczne opiera-
jąc się na siłach krajowych. Dlatego też Gröll, jako jeden z pierwszych zwrócił się 
o pomoc do specjalistów zagranicznych. Wynikiem tego były wydane przez Grölla
w drukarni Johana Gottloba Breitkopfa w Lipsku w 1778 roku Sielanki polskie z róż-
nych autorów zebrane. Oto, co na temat tej edycji pisał sam Gröll: „Było moim sta-
raniem, aby najprzedniejszym drukiem, na najpiękniejszym papierze i z innymi
ozdobami wystawić to dzieło światu w  takim wyborze, aby było wiekopomnym
świadectwem panowania Najjaśniejszego Stanisława Augusta”48. Osiem tablic mie-
dziorytowych do tego dzieła wykonał, według rysunków Charlesa Eisena, paryski
sztycharz Joseph de Longueil. Ta najpiękniejsza książka okresu rokoko – polska,
aczkolwiek pracowali nad nią cudzoziemcy, wpłynęła na następne poczynania edy-
torsko-drukarskie Grölla. W drukach wychodzących spod pras jego oficyny będą
odtąd często pojawiały się ilustracje, głównie naturalistyczne, związane z treścią

Ignacy Krasicki Myszeidos, 1780, drukarnia Michała Grölla

[48] Ibidem, s. 39–40.
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dzieł, będące po prostu przedrukami z wydań
lipskich i drezdeńskich.

Przykładem pięknych, bibliofilskich wy-
dań mogą być Bayki i przypowieści Ignacego
Krasickiego z 1779 roku, w których każda bajka
umieszczona jest na osobnej stronicy pod pro-
stą podwójną listwą, a kolumna tekstowa za-
mknięta jest charakterystycznym ozdobnikiem
rokokowym, winietką o motywie figuralnym
lub roślinnym. W Wojnie chocimskiej tegoż au-
tora z 1780 roku występuje przykład łączenia
prostych (klasycyzujących) i ozdobnych (roko-
kowych) elementów dekoracyjnych. Trzytomo-
we Poezye Franciszka Dionizego Kniaźnina z lat
1787–1788 są wytworną, ozdobną bibliofilską
edycją, tłoczoną antykwą, sprowadzoną ze słyn-
nej paryskiej giserni Pierre Simona Fourniera.
Wydanie to, szczególnie bogate w winiety, sta-
nowi jedno z piękniejszych wydań książkowych
XVIII wieku. Na odwrocie karty tytułowej znaj-
dują się informacje o drukarzach: „Stanisław
Pilatowski składał. Maciej Toczyski wybijał”. Wydanie to, jak i pozycje wymienione
uprzednio wydrukowano na najlepszym papierze sprowadzonym z Niderlandów.

Gröll bogato zdobił nie tylko wydania literatury pięknej. Spotyka się często
w wydaniach innych rodzajów piśmiennictwa, szczególnie w dziełach naukowych.
Np. Budowanie wieyskie Świtkowskiego zawiera ryciny przedstawiające dwory wiej-
skie i budynki gospodarskie oraz tablice ilustrujące budowę poszczególnych po-
mieszczeń; Jana Schneidera Dalsze poprawne... młynobudownictwo ozdobione jest
wizerunkiem alegorycznym kobiety trzymającej w jednej ręce cyrkiel, a w drugiej
popiersie autora; Katechizm zdrowia Fausta na odwrocie karty tytułowej przedsta-
wia postać dziecka ubranego odpowiednio do wieku, itd.

Również druki urzędowe były zaopatrywane w alegoryczne bądź inne
ozdobne winiety. F. Siarczyńskiego Diariusz Seymu Ordynaryjnego... roku 1790... 
t. 1, cz. 1 z 1791 roku zaopatrzony był w winietę tytułową o treści alegorycznej 
związanej z  atmosferą obrad. Została tu symbolicznie przedstawiona Wolność 
w postaci zrywającej kajdany kobiety z czapką frygijską na włóczni. Ilustrację wed-
ług rysunku Franciszka Smuglewicza sztychował w miedzi Karol Gröll, syn druka-
rza, który od 1790 roku pracował w oficynie ojca jako ilustrator49. Także w następ-
nej publikacji F. Siarczyńskiego Dzień Trzeci Maia roku 1791 – występuje karta
tytułowa sztychowana przez Karola Grölla. Przedstawia obelisk z monogramem
królewskim SAR i siedzącą pod nim nagą postać kobiecą, która rytuje na kamieniu
słowa „Aequa lance”.

[49] Słownik Artystów Pol., t. 2. Wrocław 1975, 
s. 478.

Horacy, Pieśni wszystkie, 1773
drukarnia Michała Grölla
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Poza tym w wielu utworach zamieszczane były wizerunki bądź to autorów,
bądź bohaterów dzieł czy mecenasów. W Duchu praw Montesquieu’a występuje
portret autora; w Wojnie chocimskiej Ignacego Krasickiego – podobizna bohatera
poematu Jana Karola Chodkiewicza; w Krótkim zbiorze historyi greckiey Bernarda
znajduje się portret mecenasa, księcia Adama Czartoryskiego.

W wielu książkach wydanych nakładem Grölla lub też drukowanych w jego
oficynie znajduje się sygnet drukarza, przedstawiający popiersia poetów narodo-
wych: Sarbiewskiego i Naruszewicza. Na innych drukach występuje miedziorytowy
sygnet z postacią rolnika z kosą lub dziecka kopiącego łopatą grządki i tablicą z de-
wizą „labor ipse voluptas” (praca to przyjemność). Sygnet ten, znany z kilku bliź-
niaczych wariantów prezentuje wdzięk stylu rokoko50.

Trzeba też dodać, że większość pozycji drukowana była na bardzo dobrym
klejowym papierze czerpanym, zwykle importowanym, a wytworniejsze nakłady
wydawano na znakomitym jasnym papierze holenderskim prążkowym, o lekko
słomkowym odcieniu, sprowadzanym również z zagranicy. Od 1778 roku dostawcą
papieru była częściowo fabryka papieru w Jeziornie. Na niektórych publikacjach na
karcie tytułowej drukarz umieszczał wskazówki dla introligatora, jak należy egzem-
plarz obcinać51.

W sumie więc „piękny papier, świeże czcionki, różne ozdoby, format do-
godny, zręczny kształt książki, ładnie ułożony tytuł” – jak pisze Pawiński – sprawiły,
że spod pras drukarskich Grölla wychodziły dzieła, które w tym czasie nie miały
sobie w kraju równych.

* * *
Nazwisko Tadeusza Mostowskiego, kasztelana raciąskiego, kojarzy się głów-

nie z zasługami, jakie położył w organizowaniu administracji i życia gospodarczego
kraju za czasów Księstwa Warszawskiego. Jego osiągnięcia na polu wydawniczym,
chociaż mniej znane, zasługują na szczególne podkreślenie, głównie na tle życia
kulturalnego i produkcji wydawniczej pierwszego okresu po rozbiorach Polski. 
W dziejach naszego drukarstwa był to okres bodaj najciemniejszy.

Mostowski odegrał rolę głównego realizatora programu wydawniczego war-
szawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk52. W tym celu, na początku 1802 roku,
założył w swym pałacu przy Nowolipiu 646 drukarnię, która w owym czasie była
najbardziej nowoczesną oficyną warszawską. W niej rozpoczął wydawanie szeregu
dzieł, z których 26-tomowy „Wybór Pisarzów Polskich” z lat 1803–1805 zasługuje
na baczną uwagę. 

Nowatorstwem na polskim terenie były serie dla masowego czytelnika i mło-
dzieży „Wybór Powieści Moralnych i Romansów” (1804–1805, 20 t.) oraz „Wybór
Podróży” (1805–1806, 12 t.).

[50] Np. w dziełach: Wybickiego Listy patriotyczne,
Schmidta Dzieje Królestwa Polskiego, Voitur’a Histo-
rya Alcydala z Zelidą.
[51] W dziele A. Naruszewicza Dziennik podróży
Króla Jegomości Stanisława Augusta na Ukrainę...,
1778, nie zawsze te wskazówki uwzględniano.

[52] F. S. Dmochowski, O wydawnictwie warszaw-
skim od początku bieżącego stulecia do roku 1840.
„Przegl. Europ. Nauk. i Wyd.” t. 3: 1863, s. 692.
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Działalność drukarni rozpa-
da się na dwa okresy. Pierw-
szy z nich należy do najświet-
niejszych lat oficyny i zamyka
się w latach 1802–1806. Po
nim następuje prawie dzie-
sięcioletnia przerwa w dzia-
łalności. Drugi okres, schyłko-
wy, zaczyna się w 1815 roku
jeszcze pod firmą Mostowskiego i trwa do października 1820 roku, kiedy firma
przechodzi na własność Onufrego Łątkiewicza.

Do czasu założenia oficyny Natana Glücksberga drukarnia Mostowskiego
była najlepiej wyposażoną oficyną warszawską. Wyposażenie techniczne zostało
sprowadzone z Paryża, gdzie zakupiono nowoczesne prasy francuskie oraz trzy
nowe komplety czcionek, nabyte w giserniach Didotów i Breitkopfa z Lipska53.

Pismo Didota stanowiło całkowitą nowość w polskim drukarstwie. Kształt
czcionki didotowskiej, która dzięki nieco szerszemu oczku oraz kontrastowości
kresek grubych i cienkich dawała druk bardziej czysty i wyrazisty, bardziej odpo-
wiadał stylowi neoklasycznemu panującemu w zdobnictwie książkowym. Zdając
sobie sprawę z zalet tego pisma, Mostowski w ogłoszeniach zapowiadających wyda-
nie „Wyboru Pisarzów Polskich” położył szczególny nacisk na nowość, jaką stano-
wił tu druk Didota. Jego zalety zachęciły inne drukarnie krajowe do zaopatrzenia
się w garnitury podobnych czcionek.

Z drukarni przy Nowolipiu wyszło ogółem około 130 dzieł. W liczbie tej
mieszczą się również serie wydawnicze Mostowskiego i one niewątpliwie zasługują
na największą uwagę pod względem estetyki wykonania. Ale charakteryzując ogól-
nie produkty tej oficyny można stwierdzić, że prawie wszystkie odznaczały się bar-
dzo wysokim poziomem wykonania, starannym doborem czcionki, czystością
druku, pięknym a nawet bardzo wytwornym papierem. Już prospekt54 na „Wybór
Pisarzów Polskich, dawniejszych i świeższych, drukowany literami Didota z ko-
persztychami”, ogłoszony dnia 26 marca 1802 roku, zawierał m.in. następujące
stwierdzenia: „z tych powodów przedsięwziąłem zbiór wybranych pisarzów pol-

Z życia sławnych Polaków. 
T. I, 1805, 

drukarnia Tadeusza 
Mostowskiego

[53] Wzory różnych pism w Drukarni Nr 646 przy
Nowolipiu. Warszawa 1803 (prospekt wymienia
różne rodzaje pisma, podając jednocześnie dla
przykładu krótkie teksty z zastosowaniem danej
czcionki).

[54] Prospekt ogłoszony został w dodatku „Gazety
Warszawskiej” z dnia 26 III 1802 r. Ukazał się rów-
nież w „Nowym Pamiętniku Warszawskim”, t. 5, 
s. 802–803.
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skich... iak nayprzystoyniey wydrukować i dać ich edycyą ile możności, pięknym
francuskim wyrównywaiącą... Ile możności obrazy sławniejszych sztychowane
będą... Druki Didota, i inne w Europie szacowane, umyślnie są na to sprowadzone.
Papier będzie w ogóle dobry, a dla Prenumeratorów lepszy... Nieco exemplarzy
może bydź wybitych na papierze pergaminowym, o których cenie, późniejsze uwia-
domienie nastąpi...”55.

Zgodnie z zapowiedzią w prospekcie, wydawca postarał się o możliwie naje-
fektowniejszy wygląd serii. Zaznacza to również w przedmowie do wydania dzieł
Jana Kochanowskiego: „Nie oszczędzałem starania, ażeby wykonanie niniejszego
przedsięwzięcia, co do poprawności dzieł, piękności sztychów, liter i papieru,
godne było Pisarzów, których wydaię i celu, który sobie zamierzyłem, a ten jest, aby
ta praca tak współczesnym iak potomnym pożyteczną i miłą być mogła”56.

Drukarnia Mostowskiego dysponowała trzema rodzajami pisma. O czcion-
kach didotowskich już wspomniano, składały się nań garnitury ośmiu stopni, 
począwszy od petitu do dwugarmondu (tekstu) oraz linie i ozdoby. Te same zesta-
wy występowały w piśmie kursywnym. Nadto drukarnia przy Nowolipiu posia-
dała pisma wzorowane na czcionkach Didota, nieznanego lecz chyba francuskie-
go pochodzenia, o 11 stopniach od nonparelu do dwumitlu (dwuśrednianu) uzu-
pełnionego przez frakcje i ozdoby oraz tak zwane pisma „dawne”, a więc używane 
zapewne w poprzedniej drukarni Mostowskiego do druku „Gazety Narodowej 
i Obcej”.

Poza zastosowaniem pięknej czcionki drukarnia przy Nowolipiu uzyskiwała
piękny efekt estetyczny przez użycie wyjątkowo dobrego papieru. Zalety te są tym
bardziej godne podkreślenia, że siedem drukarni warszawskich tego okresu dyspo-
nowało już mocno przestarzałym sprzętem, a brak dobrego papieru sprawiał, że
książka warszawska daleko odbiegała od estetycznych wydań Grölla z okresu stani-
sławowskiego.

Mostowski większość dzieł drukował na papierze francuskim, sprowadza-
nym z papierni w Angoulême57. Wzorem François-Ambroise Didota używał pa-
pieru welinowego, odznaczającego się wspaniałą bielą, wytrzymałością i spoisto-
ścią, a także znakomitych papierów holenderskich oraz papieru pocztowego,
klejowego i wodnego importowanych z Anglii, Francji i Szwajcarii. Korzystał też 
z wyrobów krajowej papierni w Jeziornie58.

Dwudziestosześciotomowy „Wybór Pisarzów Polskich”, w którym znalazły
się dzieła Naruszewicza, Orzechowskiego, Górnickiego, Kochanowskiego, Szymo-
nowicza, Węgierskiego, Niemcewicza, Bohomolca niewątpliwie wydano najstaran-
niej. W dwu przypadkach: w Pismach różnych... J. Niemcewicza oraz w czwartym
tomie Dzieł wszystkich Tacyta występuje papier welinowy z filigranem J. Honig &

[55] Ibidem
[56] J. Kochanowski, Dzieła Polskie (Poezye). T. 1.
Warszawa 1803.
[57] T. Turkowski, Materiały do dziejów literatury 
i oświaty na Litwie i Rusi. T. 1. Wilno 1935, s. 367.

[58] Np. w dziele Mowa Stanisława Kostki Potoc-
kiego miana przy otwarciu Liceum Warszawskiego
i na kilku innych drukach występuje filigran bardzo
zbliżony do filigranu nr 277 reprodukowanego pod
hasłem „Róg” w pracy J. Siniarskiej-Czaplickiej
Znaki wodne papierni Mazowsza 1750–1850.



PIĘKNA KSIĄŻKA W DOROBKU DRUKARŃ WARSZAWSKICH 105

Zoonen, natomiast w innych tomach tej serii papier że-
berkowy holenderski z filigranem Van der Loy biały, cien-
ki lub kremowy dosyć gruby. Każdy z tomów „Wyboru 
Pisarzów” zawiera miedzioryty przedstawiające autorów
według rysunku L. Courtina59 i Steigera, a sztychowanych
przez J. Ligbera i C. Meyera. Ogółem w całym wyborze
umieszczono 16 miedziorytów portretowych. Edycja ta 
u współczesnych znalazła duże uznanie, a Józef Kochański
uczcił ją wierszem, ogłoszonym przez Dmochowskiego60.

„Wybór Pisarzów Polskich” był przeznaczony dla
czytelnika oświeconego, mającego wyrobiony smak este-
tyczny i znajomość literatury. Dla szerszych rzesz mniej
przygotowanych czytelników Mostowski przedsięwziął
wydawanie od 1804 roku serii „Wyboru Powieści Moral-
nych i Romansów” w dwudziestu tomach, a w rok później
dwunastotomowy „Wybór Podróży Znakomitszych Na-
około Ziemi”. Obie te serie, przeznaczone dla rzesz szla-
checkich z dworów wiejskich, mają skromniejszą szatę
graficzną niż seria poprzednia. W przeciwieństwie do
„Wyboru Pisarzy”, który odznaczał się jednolitym forma-
tem dużego octavo – druga edycja wydana została w dość
różnorodnych formatach. Wynika to zapewne z tego, że
Mostowski do nowych pras, sprowadzonych od Didotów, dołączył stare ze swojej
poprzedniej drukarni. W ten sposób został stworzony warsztat niejednolity: wy-
dane tomy jednego dzieła różnią się od siebie formatem, jak gdyby pochodziły 
z różnych oficyn61. System ten spotkał się z krytyką F. M. Sobieszczańskiego, który
stwierdził: „miało wychodzić jedno w stu tomach dzieło, a każdy jego tom wydawał
się być z innego nakładu”62.

Papier użyty do druku był trojakiego rodzaju: najczęściej żeberkowy, ciemny
dość miękki, bądź chropowaty, gruby i sztywny. Spotyka się również papier znany
już z „Wyboru Pisarzy”, bardzo dobry, biały, cienki i sztywny.

Poza nakładami własnymi drukarnia Mostowskiego przy Nowolipiu dru-
kowała dzieła dla innych wydawców, najwięcej dla Natana Glücksberga. Wycho-
dziły tu czasopisma „Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego” z drzeworytowymi
rycinami przedstawiającymi dystynkcje mundurów oraz „Tygodnik Polski i Za-
graniczny” z rycinami oraz nutami sztychowanymi przez Antoniego Płacheckiego.
Wszystkie czasopisma drukowane były na znakomitym papierze żeberkowym, bia-
łym, cienkim i sztywnym.

Z wydań książkowych wymienić warto Pielgrzyma w Dobromilu Izabeli
Czartoryskiej z 40 rycinami, przedstawiającymi królów polskich i ich familie. Nie-

Julian Niemcewicz, Pisma
różne wierszem i prozą. 
T. II, 1805, drukarnia 
Tadeusza Mostowskiego

[59] Słownik Artystów Pol., t. 1, Wrocław 1971, s. 370.
[60] „Nowy Pamiętnik Warsz.”, t. 6: 1802, s. 259.
[61] Chodzi tu o „Wybór Powieści Moralnych i Ro-
mansów”.

[62] F. M. Sobieszczański, Rys historyczno-staty-
styczny wzrostu i stanu miasta Warszawy. Warszawa
1848, s. 344.
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które z  tych rycin były ręcznie
kolorowane. Pod każdą ryciną
jest podpis „A[ntoni] Hann ro-
bił”63. Pięknie wydrukowane by-
ły też Śpiewy historyczne Niem-
cewicza, tłoczone u Mostowskie-
go dwukrotnie: w 1816 i 1818
roku. Zawierają autorstwa E. Suł-
kowskiej, C. Dembowskiej, L.Po-
tockiej i inne, rytowane w więk-
szości przez J. Ligbera. Nuty do
36 utworów muzycznych szty-
chował A. Płachecki.

Z innych ciekawszych po-
zycji, ryciny posiada dzieło J. J.
Barthelemy’ego Karita i Poliodor
z 1804 roku, z portretem mie-
dziorytowym, czy trzytomowa
Chirurgia Józefa Czekierskiego 
z 10 miedziorytami C. Rossi’ego.

Tak więc produkcja drukarni przy Nowolipiu 646 charakteryzuje się wyso-
kim poziomem technicznym i estetyką druku, najnowocześniejszym zasobem ty-
pograficznym i znakomitym papierem. Trzeba podkreślić, że wywarło to wpływ na
całe drukarstwo warszawskie pierwszych dziesięcioleci XIX w. Unowocześnienie
warsztatów drukarskich ułatwił sam Mostowski, zakupiwszy bowiem w Paryżu
sprzęt znacznie przewyższający ilością jego własne potrzeby, mógł założyć przy
drukarni hurtownię, gdzie sprzedawał czcionki didotowskie „bądź cetnarami...
bądź całemi kompletami”64. W ten sposób z początkiem 1804 roku zaopatrzyła się
u Mostowskiego w komplet czcionek drukarnia „Gazety Korespondenta Warszaw-
skiego i Zagranicznego”65, a nieco później prasy francuskie, nowoczesny sprzęt
drukarski i komplety czcionek zakupił Józef Zawadzki66. Ponadto Mostowski zor-
ganizował w kantorze przy Nowolipiu hurtową i detaliczną sprzedaż papieru. Ofe-
rował importowane papiery holenderskie, francuskie, szwajcarskie i angielskie róż-
nych gatunków od welinowego poczynając na wodnym kończąc67.

* * *
Znakomitymi produktami typograficznymi charakteryzowała się drukarnia

Banku Polskiego, działająca w latach 1827–1890. Powstała w okresie, gdy w War-
szawie istniało 19 oficyn drukarskich i cztery zakłady litograficzne68. Wśród nich

[63] Słownik Artystów Pol., t. 3, Wrocław 1979, 
s. 24.
[64] Patrz prospekt Wzory różnych pism...
[65] J. Platt, Mostowski jako wydawca. „Ze Skarbca
Kultury”, 1960, z. 1, s. 92.

[66] J. Turkowski, op. cit., s. 367.
[67] Dodatek do „Gazety Warsz.”, 1804, nr 2 
(z dn. 6.I.), s. 36
[68] Przewodnik Warsz. Red. N. Glücksberg. War-
szawa 1827, cz. 2, s. 19.

Izabela czartoryska, Pielgrzym w Dobromilu, 1821,
drukarnia Natana Glücksberga
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drukarnia Banku Polskiego była niewątpliwie najnowocześniej wyposażona, a za-
sadnicza część urządzenia została sprowadzona z Paryża. Wybór tych urządzeń, 
a następnie kierowanie drukarnią zlecono doskonałemu fachowcowi, jakim był Jac-
ques Charles Gresser, mający praktykę w Imprimerie Royale i u Firmina Didota.
Przebywał on już w Polsce od 1818 roku kierując drukarnią Natana Glücksberga,
którą urządził na wzór najlepszych oficyn francuskich69.

Wyposażenie drukarni Banku Polskiego stało wówczas na tak wysokim po-
ziomie, że uważana była ona nie tylko za najlepszą w Królestwie Polskim, ale i jedną
z najlepszych w Europie70. Miała bardzo bogaty wybór czcionek i winiet wysoko
ocenianych tak pod względem technicznym, jak i artystycznym. Między innymi
w  1827 roku sprowadzono czcionki gotyckie z paryskiej odlewni Firmin Didot
Frêres71.

Zachował się wzornik czcionek z początkowego okresu działalności dru-
karni z 1828 roku. Nosi tytuł Wzory pism rozmaitych znajdujących się w Drukarni
Banku Polskiego. Mieczysław Rulikowski pisał o nim72, że był wydany na dwóch 
gatunkach papieru, z których egzemplarz wytworny wydany na pięknym papierze
obejmował komplet wzorów, liczący 53 karty. Egzemplarz ten stanowił niegdyś
własność drukarni Banku, a obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej.
Na jego podstawie możemy stwierdzić, że oficyna Banku Polskiego dysponowała
antykwą oraz pismem pochyłym i cyframi o sześciu wielkościach, dalej trzema
wielkościami cieniowanych wersalików na kamieniu, sześcioma wielkościami kur-
sywy angielskiej i cyfr tego samego kroju, pięcioma wielkościami rondu i takimiż
cyframi, trzema wielkościami pisma gotyckiego.

Bardzo bogaty był wybór obwódek ozdobnych, wśród nich obwódki do
umieszczania w nich inicjałów i wreszcie szereg wzorów obwódek komponowa-
nych. Wybór winiet mógł zaspokoić najwybredniejsze gusta. We wzorniku poka-
zano 52 najrozmaitsze ich rodzaje. Są wśród nich winietki, które odbijane były na
banknotach, a w nich umieszczane numery banknotów.

Należy dodać, że drukarnia Banku Polskiego w roku 1830 wprowadziła
pierwszą w Polsce maszynę pośpieszną König &Bauer, którą Wywiałkowski nazywa
wartkotłocznią sznurową73. Wtedy tego typu prasy znajdowały się zaledwie w kilku
drukarniach w Europie.

Wśród druków tłoczonych w oficynie Banku Polskiego wiele stanowi praw-
dziwe perły sztuki drukarskiej. Na uwagę zasługują m.in. Poezje Adama Mickiewi-
cza, wydane w 1833 roku nakładem Samuela Henryka Merzbacha. Była to pierwsza
i zarazem jedyna edycja warszawska za życia poety. Poezje były wzorowane pod
względem typograficznym na edycji paryskiej. Wydanie ozdobiono portretem au-
tora i dwiema rycinami. Portret litografowany według ryciny petersburskiej Wań-
kowicza przedstawia prawy profil poety. Pierwsza z rycin odnosi się do Konrada

[69] Pol. Słown. Biograf., t. 8, s. 95.
[70] F. M. Sobieszczański, op. cit., s. 297.
[71] Pięć wieków drukarstwa polskiego. Warszawa
1922, s. 164.

[72] M. Rulikowski, Literatura polska lub Polski 
dotycząca z zakresu grafiki. Warszawa 1922, s. 50,
poz. 578.
[73] I. Wywiałkowski, Wartkotłocznie w szczegól-
ności. Kraków 1858.
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Wallenroda i jest wzorowana na petersbur-
skiej z 1828 roku. Druga przedstawia scenę
rodzajową. Wydanie drukowane było bardzo
starannie, z ambicją dorównania a nawet
przewyższenia edycji paryskiej. Część nakła-
du odbito na papierze welinowym białym 
i gładkim, część zaś na mniej efektownym, ale
równie trwałym papierze czerpanym, szara-
wym. Były też egzemplarze z rycinami ręcznie
kolorowanymi74.

Drugi wzornik czcionek z 1836 roku
jest jeszcze bogatszy: zawiera m.in. Grażdankę
w trzech wielkościach i kursywę rosyjską,
cztery wielkości wersalików rosyjskich, pismo
gotyckie (frakturę). Z ozdobników należy wy-
mienić 14 odmian obwódek i 75 różnego ro-
dzaju winietek.

Wraz z drukarnią rozpoczął działal-
ność zakład litograficzny przy Banku Polskim.
Nie był on raczej związany z wydawnictwami
bankowymi, powstało tam wiele prac o różno-
rodnej tematyce. W litografii Banku Polskiego

pracowało szereg wybitnych grafików i rytowników, jak Jan Lewicki oraz Seweryn
Oleszczyński (pierwszy wprowadził cynkografię wg własnego uproszczonego sys-
temu, upowszechnił ją i udoskonalił), a współpracowali z litografią Banku Jan Feliks
Piwarski, Wincenty Smokowski, Adolf Fryderyk Dietrich, Julian Cegliński, Marcin
Zaleski i Wojciech Gerson.

Wśród ciekawych druków tłoczonych w oficynie Banku Polskiego należa-
łoby wymienić wzorowo wykonane książki: E. Nowickiego Odejmowanie członków,
objaśnione 33 tablicami wzorów rytych i zbiorem historycznych narzędzi, w 4° 
z 1831 roku; Kazimierza Wł. Stężyckiego i Jerzego Samuela Bandtkiego dwutomo-
wą Numizmatykę krajową, ilustrowaną doskonałymi technicznie 65 tablicami 
z wizerunkami monet z 1840 roku; Colley’a Desbrougha Historia podróży i odkryć
dokonanych na morzu i lądzie od początków XV wieku aż do dni naszych, z bardzo
interesującymi 29 ilustracjami, wydana w 1843 roku; z tego samego roku dzieło
Adama Idźkowskiego Plany budowli obejmujące rozmaite rodzaje domów..., w 2° ze
120 tablicami. Bardzo pięknie wydane zostało drukowane w tłoczni Banku Pol-
skiego dzieło Marco de Saint-Hilaire’a Historia Napoleona, zawierające 24 tablice 
i szereg ilustracji w tekście z 1844 roku. Książka Ignacego Zagórskiego Monety daw-
nej Polski, jako też prowincji..., dwutomowa w 4°, wydana przez Edwarda Rasta-
wieckiego, oprócz tekstu obejmuje 60 tablic litografowanych na kamieniu z dwu-
stronnymi przedstawieniami monet – jest to jedno z najładniej wydrukowanych

[74] A. Semkowicz, Wydania dzieł Adama Mickie-
wicza w ciągu stulecia. Lwów 1926, s. 91.

Emilian Nowicki, Odeymowanie 
członków..., 1831, drukarnia Banku
Polskiego
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dzieł XIX-wiecznych. W roku 1846 wyszła z pras
Banku Polskiego książka Filipa Romanowskiego Te-
oria pierwiastkowych zasad nauki rysunku... – część
pierwsza tego dzieła, obejmująca rysunek głów
ludzkich w konturze, zawiera 40 tablic litografowa-
nych, wspaniałych pod względem wykonania.

Jeśli chodzi o działalność zakładu litogra-
ficznego, to Seweryn Oleszczyński zainteresował
cynkografią znakomitego rysownika Jana Feliksa
Piwarskiego. Razem przygotowali bardzo starannie
wykonane dzieło Album cynkograficzne w 1841 ro-
ku – zbiór rycin na 12 tablicach. Piwarski wykonał
rysunki, a Oleszczyński przeniósł je na papier. Była
to pierwsza ważniejsza praca na cynku „doskonała 
pod względem rysunku jak i odciśnięcia”75. Rycina
rozpoczynająca ten album to „Litkup na Pradze 
i porachunek z Wojciechem”. Za Album cynkogra-
ficzne i inne prace wykonane na cynku, a pokazane
na wystawie publicznej w 1841 roku Oleszczyński
otrzymał złoty medal. 

Piwarski wydał ponadto w 1840 roku pracę
Wzory i nauka rysunku, zawierającą 101 tablic, z tych znaczną część wykonano 
w cynkografii Banku Polskiego, oraz – w 1859 roku – Kram malowniczy warszaw-
ski, czyli obrazy miejscowe z ubiegłych czasów, składający się z 24 tablic.

W zakładzie litograficznym ilustrowano też wydawnictwa periodyczne, dru-
kowane w oficynie Banku Polskiego. Były to m.in. Niezapominajki, z których każdy
tomik zawierał kilka litografii, czy Alleluja – niewątpliwie jedno z piękniejszych wy-
dawnictw periodycznych tego okresu, poświęcone zagadnieniom religijnym i histo-
rii Kościoła w Polsce. Z wyjątkiem kilku drzeworytów i miedziorytów pochodzenia
zagranicznego w pierwszym roczniku, ilustracje do trzech następnych są rysowane
i rytowane w cynkografii Banku Polskiego przez Oleszczyńskiego. Każdy rocznik
zawiera pięć, sześć rycin i bogaty dwu- i trójbarwny frontispis76.

Oprócz pozycji drukowanych i ilustrowanych w oficynie i cynkografii Banku
Polskiego, szereg ilustracji wykonywano w tym zakładzie do dzieł drukowanych
w warszawskich tłoczniach Samuela Orgelbranda, Stanisława Strąbskiego i innych
drukarzy. Wśród tych dzieł szczególne miejsce zajmuje praca Franciszka M. So-
bieszczańskiego Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce wy-
dana w dwóch tomach w latach 1847–1849. Książka ta również ma reprodukcje
przygotowane w litografii bankowej. Ilustracje wykonali Wincenty Smokowski, 
Bolesław Podczaszyński, Seweryn Oleszczyński, Jan F. Piwarski, Marcin Zaleski.
Rytował je na kamieniu lub na cynku Adolf Dietrich. Metoda wykonania ilustracji
kolorowych jest różna. Między innymi spotyka się tu stosowaną jeszcze w połowie

[75] W. Wrz., O cynkografii p. Seweryna Oleszczyń-
skiego. „Bibl. Warsz.”, 1841, t. 2, s. 519–520.

[76] A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800–
–1900. Warszawa 1959, s. 398.

Kram malowniczy warszawski. 
1859, drukarnia Banku Polskiego
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XIX wieku metodę kolorowania ręcznego. Ilustracje sporządzono wykonując naj-
pierw czarną litografię, a następnie artysta ręcznie pędzelkiem kolorował każdy 
element ilustracji osobno. Inny rodzaj umieszczonych tu ilustracji powstał przez
odciskanie kolorami z kilku płyt, a więc mamy tu do czynienia z dosyć rzadką 
w Polsce chromolitografią77. Okładka tomu pierwszego jest pierwszą warszawską
litografią wielobarwną nie tonowaną78. Obydwa tomy wspomnianego dzieła za-
wierają 38 tablic.

* * *
Istniały zgodne opinie ówczesnych znawców kunsztu drukarskiego o obni-

żeniu się poziomu warszawskiej sztuki typograficznej w pierwszym dziesięcioleciu
po upadku powstania listopadowego79. Druki tego okresu wydawane były na li-
chym papierze i odznaczały się niestarannym odbiciem, złą farbą, zużytymi i zbi-
tymi czcionkami, niestosowaniem odpowiednich interlinii i marginesów. Toteż
uzasadnione wydaje się zaniepokojenie o stan naszej sztuki drukarskiej, jakiemu
dał m.in. wyraz F. Rutkowski w artykule pod znamiennym tytułem O nadużyciach
drukarzy i wadach druku, zarzucając naszym typografom „wielką niedbałość i liche
rzemiosło”80.

Wśród drukarń warszawskich jedynie oficyna Banku Polskiego stanowiła
korzystny wyjątek od tej smutnej rzeczywistości, a piękne jej wytwory, które omó-
wiono uprzednio, budziły ogólne uznanie. W tym też okresie pojawił się Stanisław
Strąbski, drukarz znający świetnie swoje rzemiosło, któremu nadał rangę arty-
styczną. W latach 1843–1854 Strąbski prowadził w Warszawie duży zakład typo-
graficzny z pracownią drzeworytniczą i introligatornią, przez cały ten okres nie 
obniżając nakreślonego przez siebie wysokiego poziomu estetycznego tłoczonych
tu prac i kładąc duże zasługi w dziele postępu drukarstwa warszawskiego.

Już pierwsze druki, które wyszły z jego oficyny, dorównywały jakością naj-
lepszym produktom zagranicznym i zyskały uznanie na rynku księgarskim. Całe
wyposażenie techniczne drukarni nabył Strąbski za granicą, prawdopodobnie 
w Berlinie81, w tym prasy żelazne ręczne (haskie), dwie maszyny pośpieszne z fab-
ryki Georga Siegla, prasy do gładzenia i glansowania papieru.

Z okazji wystawy sztuk pięknych, zorganizowanej w Warszawie w 1845 roku,
ukazały się Wzory pism i ozdób drukarni..., świadczące o tym, jak bogatym wy-
borem wzorów pism i różnego rodzaju ozdób drukarskich dysponował Strąbski 
w swojej oficynie. To popisowe dzieło, wydrukowane nadzwyczaj wytwornie, 
z uwzględnieniem wszystkich kanonów poprawnej typografii, świadczy o „pierw-
szeństwie i przeważnym wpływie na udoskonalenie sztuki drukarskiej w kraju”82.
Z analizy Wzorów wynika, że Strąbski posiadał czcionki polskie zwykłe w 27 rodza-
jach, tytułowe i cyfrowe – w 81, gotyckie – w 9, grażdankę tekstową – w 9, rosyjskie

[77] Ibidem, s. 189.
[78] L. Ledwenstam, Litografie warszawskie 1817–
–1870. Warszawa 1931, s. 14.
[79] F. M. Sobieszczański, op. cit. s. 464.

[80] F. Rutkowski, O nadużyciach drukarzy i wa-
dach druku. „Bibl. Warsz.”, 1844, t. 1, s. 639–644.
[81] „Kur. Warsz.” 1843, nr 222 (24.VIII.)
[82] K. W. Wójcicki, Drukarnia Stanisława Strąb-
skiego. „Bibliogr. Krajowa”, 1856, z. 1, s. 14–17.
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tytułowe – w 4, greckie – w 4 gatunkach. Poza pismami dziełowymi i tytułowymi
występowały tu pisma akcydensowe: kaligraficzne, kancelaryjne, ozdobne, afiszo-
we, reklamowe, inicjały ozdobne z motywami roślinnymi bądź zwierzęcymi. Strąb-
ski posiadał też czcionki z pismem muzycznym, dzięki którym skutecznie konku-
rował z nutami wykonanymi techniką litograficzną83. Czcionki nutowe sprowadził
specjalnie z zagranicy, używał ich jednak w mniej skomplikowanych utworach, na-
tomiast w partyturach wielogłosowych stosował droższą i bardziej pracochłonną
technikę litograficzną. Sławne Ukrainky z nutoju wyszłe z jego drukarni zawierają
tablice z nutami litografowanymi.

Druga część wspomnianego wzornika zawierała różnorodne ozdobniki dru-
karskie występujące w drukach Strąbskiego. Spotykamy wśród nich 221 wzorów
obwódek fantazyjnych, 6 wzorów obwódek roccoco, narożniki, wzory ramek tytuło-
wych i tekstowych, tzw. wąsy i linie angielskie w 68 wzorach, znaki zodiaku i planet
(kalendarzowe), znaki botaniczne, matematyczne i geometryczne, wzory nalepek,
ekslibrisów i pieczątek itd. Znaczną część miejsca we wzorniku zajmują winietki 
reprezentowane 89 przykładami. Z nich najczęściej stosował póżniej Strąbski 
w swych wytworach winietki z wizerunkiem Gutenberga z biblią w ręku i datą 1455
roku. Ta winietka ozdabia też okładkę wzornika. Dla pełnego zobrazowania kunsz-
tu drukarskiego, jakim charakteryzuje się wzornik Strąbskiego należy dodać, iż
drukarz użył aż dziewięciu kolorów o różnych odcieniach, służących do odtworze-
nia posiadanych przez jego zakład zasobów typograficznych. Papier, na którym
odbił swoje popisowe dzieło, odznacza się nieskazitelną fakturą, jest śnieżnobiały,
satynowany. Różne winiety, fantazyjne ozdobniki i ramki były wykonane zarówno
techniką drzeworytniczą, jak i litograficzną wielobarwną. Okładka drukowana
Wzorów pism i ozdób prezentuje się bardzo kunsztownie. Przednia zawiera ramkę
złożoną z poszczególnych elementów drukarskich o delikatnych motywach fanta-
zyjnych w czterech kolorach (zielonym, czerwonym, niebieskim i czarnym), we-
wnątrz której ozdobnymi wersalikami różnego kroju wydrukowany został tytuł 
i adres wydawniczy. Okładka tylna ma również fantazyjną ramkę w kolorze złotym.

Już ten pobieżny przegląd zasobu typograficznego pozwala postawić twier-
dzenie, że oficyna Strąbskiego wśród ówczesnych typografii warszawskich zajmo-
wała czołowe miejsce pod względem wyposażenia i, że jej właściciel miał znaczne
możliwości wytwarzania druków istotnie pięknych pod względem estetyki ich wy-
konania. Świadczą o tym dobitnie wytwory, które wyszły z jego oficyny.

Ogółem spod pras Strąbskiego ukazały się 273 dzieła. Z najcenniejszych pod
względem estetycznym druków tej oficyny trzeba wymienić Album malownicze,
wydane przez H. Skimborowicza w 1849 roku z 33 zagranicznymi stalorytami pra-
cującego w Niemczech sztycharza Alberta Henry’ego Payne’a i 8 litografiami pol-
skimi, wyposażone ponadto w kilkadziesiąt ozdobnych inicjałów rozpoczynających
tekst kolejnych rozdziałów, tłoczone na pięknym welinowym papierze. Każda stro-
nica tekstu została ujęta w ramki składające się z podwójnych linii, a tytuły rozdzia-
łów złożono ozdobnymi wersalikami.

[83] J. Rogala, Stanisław Strąbski, [w:] Słownik prac.
książki pol., Warszawa 1972, s. 860.
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Biorąc pod uwagę walory zewnętrzne druków Strąbskiego, ich szatę gra-
ficzną, ozdobność wydania, staranność odbicia, estetykę układu, dążność do har-
monii i skoordynowania formy drukarskiej z treścią, piękny papier i poprawność
korekty, można wyróżnić następujące publikacje pochodzące z jego oficyny: Nieza-
pominajki. Noworocznik na rok 1844, wydane przez Karola Korwella (1844), Tymko
Padurry Ukrainky z nutoju (1844), K. W. Wójcickiego Album warszawskie (1845)
oraz tego autora Niewiasty polskie (1845).J.Arago Podróz naokoło świata (1846), Co-
dex Diplomaticus Poloniae (1847–1852), J. Żochowskiego Życie Jezusa Chrystusa
(1847), Wybrzeża Renu (1849), T. Lipińskiego Wiadomości historyczno-numizma-
tyczne o koronacjach obrazów Matki Boskiej... (1850), K. W. Wójcickiego Życiorysy
znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach (1850), Kopernika O obrotach
ciał niebieskich ksiąg sześć (1854). Niektóre z tych pozycji zostaną omówione bar-
dziej szczegółowo na dalszych stronicach. Do piękniej wydanych książek drukarni
Strąbskiego należą też pozycje wychodzące w ramach serii „Skarbiec Arcydzieł Piś-
mienniczych Europy”. Była to seria ukazująca się nakładem S. H. Merzbacha w la-
tach 1853–1858 i obejmująca 14 dzieł. Sześć z nich, bardzo bogato ilustrowanych
drzeworytami drukował Stanisław Strąbski, pozostałe pochodziły z drukarni Jana
Jaworskiego w Warszawie84.

Wymienione tu Niezapominajki redagowane przez Karola Korwella stano-
wiły bardzo popularny typ wydawnictw periodycznych, zwanych noworocznikami,
które ukazywały się od 1838 roku. Dwa tomy – na rok 1844 i 1845 – pochodziły 
z oficyny Strąbskiego. Ich szata graficzna była wyjątkowo bogata, charakteryzowały
się efektownymi złotem tłoczonymi oprawami, dobrym gatunkowo papierem, czy-
stym dobiciem druku, pomysłowymi i urozmaiconymi ozdobnikami, przerywni-
kami, inicjałami. W obu tomach znajdują się liczne drzeworyty, starannie wycięte 
i dobrze wytłoczone oraz wiele rycin litografowanych przez Juliusza Volkmarka
Flecka, Juliana Müllera i innych.

Podobny charakter zbioru lekkiej beletrystyki przeznaczonej dla rozrywki
czytelników miał inny noworocznik, drukowany u Strąbskiego w tych samych la-
tach (1844 i 1845). Był to Snopek nadwiślański... Marcina Ossoryji Cieplińskiego 
i Karola Balińskiego. Wydany był równie wytwornie, z licznymi ozdobnymi winie-
tami i ornamentacyjnymi przerywnikami, ilustrowany 5 drzeworytami Wincente-
go Smokowskiego. Trzy arkusze dołączone do tomu zawierały nuty z muzyką Józefa
Elsnera i Ignacego F. Dobrzyńskiego, odbite techniką litograficzną.

Warto w tym miejscu podkreślić szczególne zasługi Strąbskiego w rozwoju
drzeworytu reprodukcyjnego w Polsce. Wprowadzona do ilustracji polskiej przez
Jana Siestrzyńskiego technika litograficzna była niewątpliwie tańszą w stosunku do
powszechnego w XVIII wieku miedziorytu. Ale jakkolwiek łatwiejsza była do wy-
konania w kraju to przecież, jak miedzioryt wymagała pracy specjalnej, specjalnego

[84] W drukach tych zamieścił S. Strąbski 97 drze-
worytów wybitnych artystów europejskich. Do
dzieł tych należały: F. R. Chateaubrianda Ostatni 
z Abenseragów, z 7 drzeworytami E. Coppina; tegoż
autora Rene, z 6 ilustracjami też Coppina; O. Gold-

smitha Wikary Wakefieldski, z 12 drzeworytami 
E. Frere’a; A. R.Lesage’a Diabeł kulawy z 16 drzewo-
rytami; tegoż Gil Blas z Santillany z 40 drzewory-
tami (obie pozycje ilustrował T. A. Beance); B. De
Saint-Pierre’a Paweł i Wirginia, z 16 ryc. Bertalla.
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papieru i znawstwa w jej odbija-
niu. Litografie tłoczono osobno,
na innym papierze niż tekst i sta-
nowiły oddzielne wklejki. Taka
technika, przy niedostatku odpo-
wiednich pras i krajowego do-
brego papieru była bardzo kosz-
towna, toteż zdarzało się, że du-
żo pięknych polskich portretów
i widoków odbijano za granicą,
przeważnie w Niemczech i Fran-
cji. Jeszcze większe kłopoty by-
ły ze stalorytami, które sprowa-
dzano z zagranicy w formie już
gotowych odbitek. Polska miała
więc na początku XIX wieku po-
ważne trudności w wykonywa-
niu rycin na miedzi i stali i tło-
czeniu ich. Jeśli idzie o litografię
to jako technika ilustracyjna nie była ona skomplikowana, była stosunkowo tania, 
a Warszawa mogła poszczycić się wieloma znakomitymi pracowniami litograficz-
nymi już w latach dwudziestych XIX wieku, w tym pracowniami rządowymi oraz
szeregiem zakładów prywatnych (Ludwika Letronne’a, Knusmana i Kośmińskiego,
Viviera, później Adolfa Pecqa, Maksymilia-na Fajansa i innych).

Niemniej, kiedy wynaleziono nowy sposób wykonywania drzeworytu od-
twórczego, rozwinął się on na gruncie warszawskim w tempie prawdziwie zawrot-
nym. Od dawnej techniki drzeworytniczej drzeworyt dziewiętnastowieczny różnił
się użyciem innego materiału (drewna bukszpanowego, twardego, ciętego w po-
przek pnia) oraz stosowaniem specjalnych rylców stalowych rozmaitych kształtów 
i różnej grubości (komplet narzędzi liczył 28 rylców) zamiast używanego dawniej
nożyka czy dłuta85. Za pioniera wskrzeszonej sztuki uważa się W. Smokowskiego,
którego 8 ilustracji drzeworytowych znajduje się w dziele K.W. Wójcickiego Obrazy
starodawne (1843) wydane nakładem Gustawa A. Sennewalda, a drukowane w ofi-
cynie Chmielewskiego. Sennewaldowie według słów Sobieszczańskiego „pierwsi 
w ozdobnych wydaniach drzeworyty wśród tekstu na powrót u nas wprowadzili”.

Przyswojenie nowej techniki zawdzięczamy w dużej mierze oficynie Strąb-
skiego. On to najpełniej wykorzystał talent Smokowskiego, zamieszczając jego pra-
ce ksylograficzne w Niezapominajkach oraz w Snopku nadwiślańskim w 1844 roku,
jak również w książkach Kazimierza W. Wójcickiego Album warszawskim i Nie-
wiastach polskich w 1845 r. Strąbski sprowadził też z zagranicy do swego nowego
zakładu odpowiednio wykwalifikowanych fachowców, ażeby wyuczyli jego pracow-
ników sztuki odbijania nowych drzeworytów86.

Kazimierz W. Wójcicki, Obrazy starodawne. 1843
drukarnia Franciszka Chmielewskiego

[85] M. Opałek, Drzeworyt w czasopismach polskich
XIX stulecia. Wrocław 1949, s. 22–23.

[86] K. W. Wójcicki, op. cit., s. 15.
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Wspomniane tu dzieło Wójcickiego Album warszawskie jest jednym z naj-
świetniejszych wytworów drukarni Strąbskiego. Prezentowane było na wystawie
sztuk pięknych w Warszawie w 1845 roku i przyniosło mu główną nagrodę za udo-
skonalenie sztuki typograficznej w kraju i złoty medal za szatę zewnętrzną książki.
Wincenty Smokowski (1797–1876) wykonał do tego dzieła pięć świetnych ilustra-
cji, znakomicie odbitych w oficynie Strąbskiego87. Aczkolwiek drzeworyty Smo-
kowskiego występują w 12 dziełach drukowanych w różnych oficynach, to jednak
panuje przekonanie, że zakład Strąbskiego gwarantował najlepszą jakość odbitek88.
Praca Album warszawskie wydana nadzwyczaj starannie, drukowana była na weli-
nowym papierze w nakładzie 300 egzemplarzy. Odznaczająca się niezwykłym prze-
pychem okładka tłoczona jest pięcioma kolorami, karta tytułowa ma druk trój-
barwny, tekst poszczególnych stronic obramowany jest delikatnymi typograficz-
nymi ramkami o wyrazistym ale subtelnym konturze. Uderza bardzo staranne,
czyste i piękne odbicie druku, co zresztą jest cechą charakterystyczną wszystkich
prawie pozycji tłoczonych pod prasami warsztatu Strąbskiego.

Obliczyłem, że w ciągu 10 lat Strąbski odbił ogółem ponad 200 drzeworytów.
Jest to dużo zważywszy, iż drukarnia jego działała krótko i, że lata 40. XIX w. to 
dopiero początek drzeworytnictwa reprodukcyjnego w Polsce89. Strąbski potrafił
przewidzieć przyszłość tej nowej techniki ilustracyjnej i dlatego od czasu, gdy za-
częła być stosowana postanowił ją popierać jak najusilniej. Oprócz drzeworytów
rodzimego pochodzenia warsztat jego posiadał drzeworyty importowane francu-
skie, niemieckie i angielskie, z których część odbita została we wspomnianej serii
„Skarbca Arcydzieł Piśmienniczych Europy”.

Wysoki poziom artystyczny uwidocznił się wyraźnie i w innych pracach po-
chodzących z tej oficyny.

Na uwagę zasługują Ukrainky z nutoju Tymka Padurry, wydane w 1844 roku
nakładem Glücksberga. Czystość druku, poprawność odbicia, estetycznie skompo-
nowane i ze smakiem dobrane zdobnictwo typograficzne oraz 12 nadzwyczaj pięk-
nie litografowanych tablic z nutami pieśni, zapewniają tej pozycji miejsce na każdej
retrospektywnej wystawie pięknej książki warszawskiej90. Dzieło J. Arago Podróż
naokoło świata, w dwóch tomach, wydane w 1846 roku nakładem Merzbacha od-
znacza się bardzo wysokim poziomem wykonania, znakomitą korektą, staranną
szatą graficzną, efektowną kartą tytułową i pięknymi kolorowymi rycinami. W książ-
ce tej znajdują się dwa portrety i 18 doskonale wykonanych i odbitych litografii. 
W litografie wyposażone jest też jedno z najwartościowszych dzieł tłoczonych w ofi-
cynie Strąbskiego – Codex Diplomaticus Poloniae..., którego edytorami naukowymi

[87] O. Reichenstein-Mehlerowa, Wincenty Smo-
kowski. Warszawa 1936.
[88] I. Jakimowicz, Smokowski Wincenty, [w:] Słow-
nik prac. książki pol. Warszawa 1972, s. 833.
[89] P. Smolik, Książka i czasopismo ilustrowane 
w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku. „Grafika”,
1939, nr 2.

[90] Pięć wieków drukarstwa polskiego. Wybór ksią-
żek i innych wytworów drukarskich od w. XV do XX
wystawiony w kamienicy Baryczków w r. 1922. War-
szawa 1922 (katalog wystawy, poz. 253). Zob. też:
Trzysta lat drukarstwa warszawskiego 1578–1877.
Katalog wystawy urządzonej przez Towarzystwo
Bibliofilów Polskich w Warszawie... Warszawa 1926,
poz. 266. 
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byli Leon Rzyszczewski i Antoni Muczkowski. Pierwszy tom tego pomnikowego
dzieła wydany został w 1847 roku i zawiera 4 tablice litografowane, dalsze tomy rów-
nież z tablicami wychodziły spod pras Strąbskiego w latach następnych.

Strąbski wykazywał znakomitą orientację w potrzebach polskiego drukar-
stwa, w przemianach technicznych, jakie w nim zachodziły oraz szybko wychwyty-
wał różne tendencje, nowości i mody w wymogach zdobniczych w tym zakresie.
Świadczy o tym nie tylko wyczucie nadchodzącego renesansu drzeworytnictwa na
gruncie polskim, ale także umiejętne przystosowywanie się do gustów czytelników
o czym mówi szerokie użycie ilustracji litograficznej w jego wytworach. Kiedy więc
wzrosło zainteresowanie portretem, z drukarni Strąbskiego wyszło w latach 1850–
–1851 poważne dwutomowe dzieło Wójcickiego Życiorysy znakomitych ludzi wsła-
wionych w różnych zawodach. Książka zawierała opisy życia Polaków i cudzoziem-
ców, zmarłych i żyjących współcześnie oraz ich portrety w liczbie 72 wykonane
techniką litograficzną, w tym 24 portrety chromolitografowane. Pod względem 
typograficznym dzieło to mogło śmiało konkurować z najlepszymi pozycjami za-
granicznymi. Dla oficyny pracowały w tym czasie doskonałe wówczas zakłady 
litograficzne, jak Cynkografia Banku Polskiego, zakład J. V. Flecka & Co., F. Szustra,
a od 1852 roku pracownia M. Fajansa. Wśród rytowników, których podpisy spoty-
kamy na ilustracjach litograficznych, pomieszczonych w drukach Strąbskiego, znaj-
dują się nazwiska m.in. A. Dietricha, H. Hirszela, J. Müllera, A. Wejnerta. Licznie
były tłoczone w drukarni Strąbskiego techniką litograficzną różnorodne mapy 
i plany oraz utwory muzyczne.

Trzecią techniką ilustracyjną, poza drzeworytem i litografią, której bardzo
liczne wytwory występują w drukach oficyny Strąbskiego był staloryt. Do najpięk-
niejszych publikacji zdobionych tą techniką należy omówione już na poprzednich
stronicach dzieło Album malownicze z 33 stalorytami Alberta H. Payne’a. Życie 
Jezusa Chrystusa J. Żochowskiego, wydane w 1847 r. wyposażone jest w 10 stalory-
tów wykonanych według obrazów najwybitniejszych malarzy europejskich: Ra-
faela, Rubensa etc. Ryciny te, obcego pochodzenia, zostały przez Strąbskiego spro-
wadzone z Francji i  Niemiec. Dwudziestoma rycinami wykonanymi na stali
przyozdobione jest dziełko Wybrzeża Renu..., wydane w 1849 roku. Ryciny do tej
książki wykonał Payne, który też ozdabiał i następną publikację drukowaną w ofi-
cynie Strąbskiego W Alpach i za Alpami z 1851 roku.

Omawiając produkcje drukarni Strąbskiego szczególny nacisk położono na
ich wyposażenie pod względem ilustracyjnym. Niemniej istotne dla uzyskania peł-
niejszego obrazu produkcji tej oficyny jest uwzględnienie innych elementów cha-
rakterystycznych dla zdobnictwa typograficznego jej wytworów. Bardzo znamienne
dla tych produktów są drukowane okładki. Wszystkie one mają stały motyw, tj.
zdobnicze ramki. W komponowaniu ich Strąbski wykazał ogromną pomysłowość.
Są wśród nich ramki złożone z bardzo prostych elementów, na które składają się
linie geometryczne, ale można też spotkać ramki o fantazyjnych motywach, wielo-
barwne, skomponowane w niezwykle przemyślny ornament.

Tytuły okładkowe druków oficyny Strąbskiego tłoczone były ozdobnym pis-
mem różnego kroju i koloru. Wiele okładek ozdabiano nadto charakterystycznymi
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winietami, których rysunek związany był niejednokrotnie z treścią publikacji 
(w książkach o tematyce rolniczej występowała np. winieta przedstawiająca wieś-
niaka kroczącego za pługiem). Licznie w drukach Strąbskiego występowały ozdob-
ne inicjały o zróżnicowanej wysokości – od kilku do kilkunastu wierszy w kolum-
nie druku.

Oprócz prac zleconych przez innych wydawców i nakładców wydał Strąbski
kilka własnych nakładów tłoczonych w swojej oficynie. Z punktu widzenia estetyki
druku nakłady te stoją na najwyższym poziomie sztuki typograficznej i artystycz-
nej. Należą do nich wymieniane już: Album warszawskie, dalej Wzory pism i ozdób
drukarni..., przygotowane na wystawę sztuk pięknych w Warszawie w 1845 roku
oraz Mazur prezentowany na tejże wystawie. Własnym nakładem Strąbskiego i je-
go drukiem wychodził też w latach 1850–1854 Kalendarz czyli Rocznik, tłoczony 
w trzech tysiącach egzemplarzy i cieszący się ogromnym uznaniem czytelników, za-
równo ze względu na niebanalną treść, jak i z powodu wysokiego poziomu este-
tycznego91. Jeśli chodzi o walory artystyczne Kalendarzy to i w nich, jak we wszyst-
kich niemal drukach tej oficyny występują okładki, których zdobnictwo polega na
umiejętnym wykorzystaniu materiału typograficznego. Zwierciadło okładki ogra-
niczone jest bordiurą w formie prostokąta zamkniętego równoległymi liniami.
Ramki odbijane były kolorem czerwonym i niebieskim, jednakowe dla wszystkich
roczników. Okładka ozdobiona jest winietką w otoczeniu liści laurowych, przedsta-
wiającą takie atrybuty, jak rozwartą księgę, pióro gęsie i kałamarz z inkaustem oraz
globus. Także tylna okładzina jest ramką. Znajduje się w niej drzeworyt z wizerun-
kiem Gutenberga. Karta tytułowa Kalendarzy ma podobną kompozycję, której ele-
ment dekoracyjny stanowi ramka oraz winietka tytułowa drzeworytowa, rylca
Adolfa Dietricha, przedstawiająca pomnik Kopernika w Warszawie. Tytuł tłoczony
jest wersalikami farbą czarną i czerwoną. Pomijając część kalendarzową tych wy-
dawnictw, warto zatrzymać się na części literackiej, obejmującej artykuły z różnych
dziedzin, przede wszystkim życia kulturalnego. Dwułamowy tekst obramowany jest
liniami ujętymi w prostokąt, tekst rozpoczyna się od ozdobnego inicjału, poszcze-
gólne rozprawy ilustrowane są licznymi drzeworytami o motywach związanych
z treścią publikacji. Cztery wymienione roczniki Kalendarzy Strąbskiego zawierają
92 drzeworyty, w większości obcego pochodzenia, oraz szereg tablic litografowa-
nych, przedstawiających bądź zabytki kultury polskiej bądź europejskiej. Kalenda-
rze wydawane były na dobrym papierze, odbijane starannie elegancką czcionką,
a ich szata graficzna spowodowała wkrótce liczne naśladownictwa, m.in. w kalen-
darzach Jana Jaworskiego czy Józefa Ungra.

Analizując wartości estetyczne druków Strąbskiego nie można nie podkre-
ślić też, że jego produkty charakteryzowały się znakomitą korektą. Było szczególną
ambicją drukarni, aby jej prace zawierały jak najmniej błędów zecerskich. Podejście
to, jak również rygorystyczne przestrzeganie podstawowych i nienaruszalnych za-
sad dobrego druku: czystości i precyzji wykonania, znakomicie dobrane i odbite
ilustracje, wielkie bogactwo motywów zdobniczych, odpowiedni ton farby drukar-
skiej i możliwie najlepszy jakościowo papier – budziły zaufanie do wytworów

[91] „Bibl. Warsz.”, 1851, t. 2, s. 173.
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Strąbskiego i uznanie wydawców, nakładców,
autorów i czytelników, a także wszystkich mi-
łośników pięknej książki.

Stanisław Strąbski już w pierwszych la-
tach swojej działalności otrzymał najwyższą 
nagrodę na wystawie sztuk pięknych w War-
szawie w 1845 roku za „przeważny wpływ na
udoskonalenie sztuki drukarskiej w kraju”. Dal-
sze jego prace nie ustępowały poziomem wy-
konania szczytowym osiągnięciom oficyny. Dla-
tego też nie ma słowa przesady w ocenie jego
artystycznej działalności w notatce, która zos-
tała zamieszczona w „Bibliotece Warszawskiej”
w 1854 roku: „Reformę ...literackiego dzieła
podniósł jeszcze wyżej... w ozdobie przepychu
typograficznego St. Strąbski, któremu zawdzię-
czać musimy udoskonalenie sztuki drukar-
skiej. On pierwszy zakładem swoim stanął obok najlepszych typografii zagranicz-
nych, a wydanie ozdobne, druki czyste i piękne, zmusiły innych właścicieli drukarń
warszawskich do przyjęcia zbawiennych reform w tej sztuce...”92.

* * *
Zakłady Graficzne i wydawnicze Samuela Orgelbranda Synów w latach

1869–1918 należały bezsprzecznie do najlepszych oficyn warszawskich. Było to
wielkokapitalistyczne przedsiębiorstwo, składające się z drukarni (zakupionej 1844
od Stefana Lasockiego i powiększonej w 1857 roku przez nabycie części drukarni
Onufrego Łątkiewicza), stereotypowni, odlewni czcionek (zakupionej od Lincla 
w 1864) oraz introligatorni. Pod koniec życia Samuela Orgelbranda zakład posia-
dał 7 machin pośpiesznych podwójnych i 40 innych maszyn parowych93. Synowie 
Orgelbranda: Hipolit i Mieczysław rozbudowali przedsiębiorstwo, tworząc naj-
większe w Polsce zakłady graficzne, obejmujące obok wspomnianych już działów
także galwanoplastykę i wyrób linii mosiężnych, grawernię matryc i punconów
(pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju), pracownię litograficzną, chemi-
grafię (cynkografię), sztycharnię nut i drzeworytnię94.

O bardzo bogatym zasobie typograficznym, jakim dysponowała drukarnia
Zakładów Graficznych S. Orgelbranda Synów informuje dostatecznie 17 wzorni-
ków pism ozdobnych, ornamentów i ozdób drukarskich tej firmy, wydanych w la-
tach 1878–1911, których spis podaje Rulikowski95 Najobszerniejszy wzornik pism 
i materiału ilustracyjnego z 1910 roku prezentuje ogromny wybór materiału typo-
graficznego „odpowiadającego najwybredniejszym wymaganiom naszych PP. Od-

Lejnia czcionek i stereotypownia..., 
1869, drukarnia i gisernia 
Józefa Ungra

[92] „Bibl. Warsz.”, 1854, t. 4, s. 192.
[93] Wielka Enc. Powsz. Ilustr., t. 5, s. 536.
[94] R. Mathia, Współczesne drukarstwo polskie.
Zakłady Graficzne w Warszawie. „Grafika Pol.”,

1926, z. 2, s. 62–63. Zob. też: A.Tomaszewski,
Odlewnia czcionek Samuela Orgelbranda Synów.
„Acta Poligraphica” 2013, nr 1, s. 107–115.
[95] M. Rulikowski, op. cit. s. 52.
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biorców”. Są tu pisma tekstowe, tytułowe, afiszowe, biletowe, kaligraficzne, manu-
script polskie, rosyjskie i hebrajskie. Z pism łacińskich występują najrozmaitsze od-
miany pisma renesansowego, elzewiry, etienne, aldyny, pisma gotyckie (fraktura),
całe serie pism rosyjskich (cyrylica i grażdanka) w różnych odmianach, noszących
rozmaite nazwy. Wszystkie te pisma występują w kilkunastu wielkościach. Drukar-
nia dysponowała też szeregiem pism o trudnych i skomplikowanych krojach, jak:
pismo greckie w 13 odmianach, pismo egipskie w 2 odmianach i 13 wielkościach,
litewskie (42 odmiany), pismo gruzińskie (2 odmiany), ormiańskie (2 odmiany),
arabskie, tureckie, perskie, pismo staroperskie (klinowe), mongolskie, kałmuckie,
awarskie, sanskryckie itd. Według Antoniego Herdana największym uznaniem 
u odbiorców na całym świecie cieszyły się cięte i odlewane w zakładach S. Orgel-
branda Synów pisma hebrajskie. Takie kroje pism, jak Rasze czy Meruba, oraz ak-
centy i nuty wysyłane były nie tylko do odbiorców w całym Królestwie Polskim, ale
też do Londynu, Paryża, Wiednia i poza Europę,  niemal wszędzie, gdzie druko-
wano po hebrajsku96.

Ponadto we wzorniku zamieszczono bogaty wybór różnego rodzaju orna-
mentów, obwódek, narożników, winiet, linii szpaltowych i ogłoszeniowych itd. Wy-
stępują tu m.in. w różnych krojach i wielkościach znaki astronomiczne i algebra-
iczne, rączki wskazujące, korony, numery i cyfry różne, wąsy, figury szachowe,
różne tła i materiał ilustracyjny do ogłoszeń gazetowych. Natomiast materiał ilust-
racyjny drukarski zawierał: 143 odmiany linii ozdobnych, 57 odmian w różnych
wielkościach linii zwanych cugami, linii mosiężnych i wąsów ozdobnych, 3 różne
komplety figur szachowych, 62 odmiany narożników, kół mosiężnych oraz różno-
rodne tła, 24 odmiany koronek oraz 46 kompletów ornamentów, w których znajdo-
wało się ponad 1600 wzorów. Trzeba dodać, że wzorniki swoje firma tłoczyła na
znakomitym bezdrzewnym papierze, tytuły i wzory drukowane były wieloma kolo-

Wzory pism i ozdób
drukarni..., 1853, 
drukarnia i gisernia
Samuela 
Orgelbranda

[96] A. Herdan, O odlewie liter krótkie wiadomości 
i teoria. Warszawa 1907, s. 85.
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rami, z których najczęściej występowały kolory: czarny, czerwony, zielony, brązo-
wy, srebrny i złoty. Przykłady pism i ozdób, zawarte w przedstawionym wzorniku,
świadczą o wielkich możliwościach i nader bogatym zasobie typograficznym ofi-
cyny pod firmą S. Orgelbranda Synów. Zakłady Graficzne wydrukowały 258 dzieł
wydanych własnym nakładem firmy, oraz kilkaset dzieł na zamówienie innych wy-
dawców. Było wśród tych wytworów wiele pozycji drukowanych nadzwyczaj sta-
rannie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wytworną szatę graficzną dzieła,
czystość tłoczenia, dobór ilustracji i dobry jakościowo papier. Ograniczymy się do
wymienienia niektórych tylko własnych nakładów firmy, gdzie dbałość o stronę 
estetyczną drukowanych publikacji występuje wyraźniej. Do tych druków należy
m.in. Geografia ziem dawnej Polski A. Sujkowskiego, wydana w 1918 roku. Dużego
formatu dzieło było bardzo starannie wydane i bogato zdobione 204 ilustracjami 
w tekście, 48 mapami zwykłymi i kolorowymi, wykonanymi w zakładzie litogra-
ficznym firmy S. Orgelbranda Synów. 12 map umieszczono na oddzielnych wkład-
kach. Mapa fizyczna ziem dawnej Polski, kolorowa, umieszczona przed kartą tytu-
łową wykonana była w Wiedniu.

Bogato wyposażona została czterotomowa praca znanego historyka A. Szelą-
gowskiego Dzieje powszechne i cywilizacji, wydana w latach 1913–1918. Druk jest
starannie i czysto odbity, książkę zaopatrzono w liczne plany miast i różnorodne
mapy. W całym dziele znajduje się 1086 ilustracji. Na uwagę zasługuje ponadto
praca E. Łunińskiego Wspominki z dni historycznych wydana w 1910 roku, obejmu-
jąca kilkanaście szkiców, tyczących różnych wydarzeń i postaci historycznych – wy-
twornie wydana, ozdobiona licznymi ilustra-
cjami w tekście i ponadto 10 tablicami z por-
tretami polskich osobistości historycznych.
Równie świetnie przedstawia się dziełko M.
Handelsmana Pod znakiem Napoleona, zawiera-
jące studia historyczne nad epoką napoleońską 
i wpływem idei napoleońskiej na stosunki poli-
tyczne na terenie polskim. Drukarnia S. Orgel-
branda Synów tłoczyła tę pracę na wysokoga-
tunkowym papierze, ładną czcionką, zwracając
baczną uwagę na czystość odbicia, z pięknymi
szerokimi marginesami, wyposażając dzieło 
w liczne ilustracje, z których część na osobnych
tablicach.

Jedną z najpiękniejszych publikacji wy-
danych nakładem firmy i odbitych we własnej
drukarni jest Album widoków i pamiątek Wila-
nowa, wraz z kopiami obrazów z Galerii Wila-
nowskiej, wydany w 1877 roku. Opisy widoków,
obrazów i pamiątek były dziełem Hipolita Skim-
borowicza i Wojciecha Gersona. Album jest 
formatu in folio, oprawiony pięknie w zielone

Album widoków i pamiątek 
Wilanowa, 1877, drukarnia Samuela
Orgelbranda Synów
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płótno angielskie z wytłaczaną i złoconą podobizną króla Jana III oraz złoconymi
ornamentami ograniczającymi zwierciadło okładki. Dzieło wydrukowano ozdobną
czcionką na satynowanym papierze wysokiego gatunku. Część tekstowa albumu
obejmuje wspomnienia historyczne o Wilanowie przed rozpoczęciem budowy pa-
łacu dla Jana III, a następnie opisuje elewację pałacu od strony dziedzińca, salo-
ny, sypialnie, gabinety królewskie, galerię obrazów, pałac od strony ogrodu, park 
i ogród, pomniki i cmentarz w Wilanowie, kondygnację górną pałacu, księgozbiór,
pokoje chińskie, starożytności obce i polskie, oba skrzydła pałacowe, kościół, oko-
lice Wilanowa. Wilanów wyposażony został w 48 tablic drzeworytowych odbitych
jednostronnie na kartonie, z których 12 drzeworytów przedstawia widok pałacu 
od strony zewnętrznej oraz wnętrza i wyposażenie pałacowe, a 27 drzeworytów to
kopie obrazów z Galerii Wilanowskiej, przeważnie portrety. Wśród rytowników,
których prace zostały pomieszczone w Albumie Wilanowskim spotykamy nazwisko
znanego Ignacego Chełmickiego, który rytował widok pałacu od strony wjazdu 
z rysunku Dymitrowicza i portret Augusta II w zbiorach wilanowskich z rysunku
Konopackiego. Natomiast głośny Staszkowski rytował wnętrze pokoju blamaranto-
wym dawniej zwanego z rysunku Maszyńskiego, budynek wodociągowy nad łachą
w Wilanowie, widok pałacu od strony schodów tarasowych i portret Piotra Potoc-
kiego. Sztycharz N. Wolski rytował do Albumu rycerza na koniu Casanovy, widok
Drezna – Canaletta, portret Michała Korybuta księcia Wiśniowieckiego i wielkie
topole w parku wilanowskim. Wszystkie drzeworyty w Albumie Wilanowskim, 
a w szczególności portrety, charakteryzują się takimi zaletami, jak czystość rysun-
ku, wytworność ujęcia, subtelność światłocienia. Na przykładzie finezyjnego drze-
worytu interpretacyjnego (wyjaśniającego treść) m.in. w Albumie Wilanowskim –
można stwierdzić prawdziwość słów Kraszewskiego, który w podziwie nad szybkim
rozwojem i osiągnięciami rytowników warszawskich pisał w liście do „Kłosów” 
w styczniu 1874 roku: „Czemże to dziś stał się ten skromny drzeworyt, który daw-
niej ledwie śmiał o cieniach pomyśleć, a dziś rembrantyzuje z taką brawurą!”.

Oprócz wymienionych pozycji także szereg dzieł z dziedziny nauk przyrod-
niczych odznacza się wytworną szatą zewnętrzną, a ich wyposażenie graficzne sta-
wia je w rzędzie wydawnictw będących pod względem estetyki druku i ilustracji na
bardzo wysokim poziomie. Należy do nich pięciotomowe dzieło Wszechświat i czło-
wiek (1905–1907), będące tłumaczeniem głośnego niemieckiego wydawnictwa
Weltheit und Menschheit, opisujące dzieje badań przyrody i zastosowania jej sił dla
dobra ludzkości. Wszechświat i człowiek wyszedł w 100 zeszytach, z których dwa-
dzieścia składało się na każdy tom. Dzieło wydane na dobrym papierze, bardzo sta-
rannie tłoczone, zawierało dobrze dobrany i nadzwyczaj obfity materiał ilustra-
cyjny, a także szereg planów, kolorowych map i tablic. Sprzedawane było w opra-
wie broszurowej, w oprawie płóciennej angielskiej ze złoceniami, oraz oprawione 
w półskórek.

Również wiele dzieł z literatury pięknej otrzymało wykwintną, niemal bi-
bliofilską szatę graficzną. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma wydawana przez
zakłady S. Orgelbranda Synów (Towarzystwo Akcyjne) i drukowana w ich oficynie
w latach 1913–1918 seria pn. Biblioteka Literacko-Artystyczna „Muzy”. Objęła ona
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25 tytułów w ponad czterdziestu tomach, a zamierzeniem wydawcy było oddawać
do rąk czytelników książki „graficznie troskliwie przygotowane”, które odpowiada-
łyby „wymaganiom wyrobionym pod wpływem nowoczesnych pojęć o estetyce
książki”. Książki wchodzące w skład tej serii zaopatrzone były w portrety autorów, 
a także reprodukcje rękopisu autora, czy karty tytułowej pierwodruku bądź ozdob-
nego wydania tego dzieła. Do najcenniejszych pozycji opublikowanych w ramach
„Muzy” zaliczyć trzeba trzytomowe, kompletne wydanie Dzieł polskich Kochanow-
skiego z 15 tablicami przedstawiającymi portret poety, facsimile jego autografów
oraz reprodukcjami fragmentów wczesnych wydań jego dzieł. Do starannie pod
względem treściowym dobranych pozycji opracowano z równym pietyzmem szatę
graficzną. Wszystkie książki tej serii otrzymały jednakową oprawę i obwolutę.
Karty przedtytułowe i tytułowe ujęte zostały w typograficzne ramki z delikatnych 
i dyskretnych ornamentów w kolorze zielonym. Este-
tycznego wyglądu całej serii Biblioteki Literacko-
-Artystycznej „Muzy” dopełniają piękny papier, czy-
sty druk i szerokie marginesy.

Do dzieł, których estetyce poświęcono dużo
uwagi należały tomiki poetyckie. Wśród nich odzna-
czają się Jasełka J. Lemańskiego wydane w 1911 roku,
ozdobione na okładce reprodukcją obrazu Leona
Wyczółkowskiego, a na karcie tytułowej delikatnym
obramowaniem tekstu przerywanymi liniami niebie-
skiego koloru, dalej tegoż autora Baśń o prawdzie
z 1910 roku, w opracowaniu graficznym E.Trojanow-
skiego, starannie i ładnie wydana z licznymi ilustra-
cjami i ozdobnikami w kolorze zieleni egipskiej.

W pięknej formie ukazała się książka Kazi-
mierza Tetmajera Bajeczny świat Tatr z 1906 roku, 
na motywach znanej opowieści o zbójniku Janosiku 
z Tarchowej, pięknie zdobiona, starannie przygoto-
wana od strony graficznej z czterema tablicami
przedstawiającymi typy górali podhalańskich, dru-
kowana ozdobną czcionką. Tegoż autora Legenda
Tatr wydana w 1912 roku zawiera dwie opowieści: 
o Marynie z Hrubego oraz o Janosiku Nędzy-Litma-
nowskim. Także jest drukowana ozdobną czcionką na dobrym papierze z wytwor-
nymi szerokimi marginesami, ozdobiona pięknymi inicjałami o motywach góral-
skich, przedstawiających sceny rodzajowe, góralską sztukę ludową bądź krajobraz
tatrzański. Wysokość inicjałów wynosi 5,5 cm (12 wierszy w kolumnie druku). 
Poszczególne partie tekstu rozczłonkowane są wysokimi liniami przerywników.
Dzieło jest bogato ilustrowane scenami góralskimi oraz ornamentami o podobnych
motywach.

Do bardziej interesujących pod względem formy estetycznej druków oficyny
należą też Opowiadania o starej Warszawie Gomulickiego, w nowym, poprawio-

Jan Lemański, Jasełka, 1911,
drukarnia Samuela 
Orgelbranda Synów
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nym i rozszerzonym wydaniu z 1913 roku, w dwóch tomach ozdobionych ilustra-
cjami. Ilustracji jest 13, przedstawiają zabytki architektoniczne dawnej Warszawy,
są pięknie i czysto odbite.

Podsumowując działalność Zakładów Graficznych S. Orgelbranda Synów na
polu drukarstwa, trzeba stwierdzić, że znakomite wyposażenie oficyny w najnow-
sze maszyny i urządzenia, ogromny wybór materiału zecerskiego we wszystkich
krojach pisma i wielkościach, własna pracownia litograficzna, chemigraficzna, drze-
worytnia, sztycharnia nut, grawernia puncynów i matryc, introligatornia itd. po-
zwoliła oficynie na drukowanie nie tylko własnych nakładów z zastosowaniem
wszelkich kanonów najlepszych wzorów estetycznych lecz i wykonywanie zamó-
wień innych nakładców ku ich ogólnemu zadowoleniu. Dorobek firmy został wła-
ściwie oceniony przez współczesnych, czego wyrazem były liczne odznaczenia 
w postaci medali i wyróżnień na wystawach drukarskich i przemysłowych w Pe-
tersburgu (1895), Niżnym Nowgorodzie (1896) i Wiedniu (1873).

* * *
W 60. i 70. latach XIX wieku gwałtowny rozwój przemysłowych maszyn

drukarskich i wzmagające się tempo produkcji znacznie obniżyły poziom pracy 
i stępiły wrażliwość na estetykę książki. Ma pewne uzasadnienie opinia wyrażo-
na o drukarstwie warszawskim przez Ludwika Fiszera: „Z drukarń warszawskich
nie korzystałem prawie wcale. Z małymi wyjątkami stały na bardzo niskim pozio-
mie. Jedynie ... drukowałem w Warszawie u Rubiszewskiego i Wrotnowskiego oraz 
w drukarni Orgelbrandów”97. Książka stała się produktem masowym, wytwarza-
nym pośpiesznie i mało starannie w znacznej liczbie egzemplarzy. Mechanizacja
pozbawiła wytwory drukarstwa wartości estetycznych, spowodowała, że ze sztuki
drukarstwo stało się przemysłem. Dopiero w końcu XIX wieku na zachodzie Eu-
ropy, a w Polsce w pierwszych latach XX stulecia pojawiła się reakcja na taki stan
rzeczy, czego wyrazem był protest przeciwko zalewowi rynku księgarskiego przez
tandetę wytwarzaną fabrycznie. Niewątpliwie był to wpływ angielskiej grupy prera-
faelitów lecz przykrojony do swoistych rodzimych stosunków i możliwości.

W produkcji wydawniczej i wytworach drukarskich rychło przejawiło się za-
interesowanie zewnętrzną stroną publikacji. W początkach XX wieku coraz częściej
notuje się pozytywne przejawy wysiłków oficyn warszawskich, a także krakowskich
(Drukarni Uniwersyteckiej, Drukarni Narodowej, oficyny Władysława Anczyca 
i innych) oraz wybitnych artystów, grafików, ilustratorów i introligatorów: Stani-
sława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jana Bukowskiego, Bonawentury Lenarta
w kierunku artystycznego odnowienia szaty graficznej publikowanych dzieł98.

Na czoło oficyn drukarskich w Warszawie w XX wieku wysunęła się Tłocz-
nia W. Łazarskiego. Władysław Łazarski nabył resztki urządzeń po drukarni Banku
Polskiego i rozpoczął działalność w 1899 roku. Wykonywał wydawnictwa luksu-
sowe, niektóre zresztą własnym nakładem. Ogłosił przed 1912 rokiem Wzory pism
Drukarni Wł. Łazarskiego. Do 1912 roku wytłoczył 101 druków. Tegoż roku prze-

[97] L. Fiszer, Wspomnienia starego księgarza. 
Warszawa 1959, s. 71.

[98] P. Smolik, O współczesnej książce polskiej. 
„Exlibris”, t. 6: 1924, s. 178.
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kazał nieformalnie kierownictwo firmy synowi Zygmuntowi. Zygmunt Łazarski był
zarówno drukarzem, jak grafikiem, zapalonym bibliofilem, znakomitym znawcą
dawnej i współczesnej książki. Stanisław P. Koczorowski w programowym artykule
na temat bibliofilstwa pisał m.in.: 

czasami bibliofil jest jednocześnie drukarzem czy wydawcą. I takim był Edouard Palletan
przez 20 lat swojej działalności, takim jest młody, ale wielce już zasłużony drukarz war-
szawski Zygmunt Łazarski; pierwszy dążył do nadania dziełu, które wybrał, najszlachet-
niejszej i najdogodniejszej szaty zewnętrznej, drugi prawdziwie twórczo pracuje nad wy-
twarzaniem polskiej książki bibliofilskiej i uzyskał już w tym kierunku bardzo poważne 
i chlubne rezultaty99.

Nie są to stwierdzenia gołosłowne. Zygmunt Łazarski był członkiem Towa-
rzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie100, które powstało w 1921 roku. Celem
zrzeszenia było krzewienie zamiłowania do książki pięknej, współdziałanie w pod-
noszeniu jej poziomu estetycznego, pielęgnowanie najlepszych tradycji polskich
oficyn drukarskich101. Przedwojenne towarzystwa bibliofilskie w Polsce (szczegól-
nie krakowskie i warszawskie) wywarły duży wpływ na podźwignięcie poziomu es-
tetycznego druków wydawanych w tym okresie. Urządzane przez nie ogólnopolskie
zjazdy bibliofilskie z bogatym dorobkiem referatowym o wysokiej wartości nauko-
wej w zakresie  teorii estetyki druku, szereg wystaw, na których prezentowano
dawne i współczesne dzieła odznaczające się pięknym wyglądem, własne wydaw-
nictwa wzorowe pod względem wykonania typograficznego, wiele artykułów spe-
cjalnych w prasie codziennej i czasopismach fachowych propagujących książkę
piękną, przyczyniło się bez wątpienia do poprawy formy wykonania i przywiązywa-
nia coraz większej uwagi do ich szaty graficznej. 

Udział polskiego drukarstwa w pierwszym dziesięcioleciu niepodległości na
wystawach zagranicznych w Paryżu, Londynie, Florencji, Lipsku, Turynie, Kopen-
hadze, Bolonii itd. pozwalał skonfrontować nasze osiągnięcia z poziomem najbar-
dziej rozwiniętych oficyn drukarskich obcych. Prace znakomitych grafików okresu
międzywojennego były wykorzystywane w szerokim zakresie dla podniesienia este-
tyki książki. Wystarczy przypomnieć tylko wprowadzenie w 1923 roku do polskiej
typografii ornamentu Ludwika Gardowskiego, oryginalnej czcionki polskiej o kro-
ju antykwy przez Adama Półtawskiego w 1928 roku, czy drzeworytów Bartłomiej-
czyka, Chrostowskiego, Cieślewskiego-syna, Skoczylasa, Sopoćki, Mrożewskiego,
miedziorytów Brandla i innych do oryginalnej grafiki książkowej.

Poczynając od od wydrukowanego w Tłoczni W. Łazarskiego w 1921 roku
statutu TBP z oficyny tej wyszło aż 19 wydawnictw Towarzystwa Bibliofilów Pol-
skich w Warszawie, które ukazały się do 1937 roku. Tłocznia ta miała więc prawie
wyłączność druku wydawnictw TBP, co należy przypisać w pierwszym rzędzie zna-
komitej formie artystycznej, w jaką wyposażał prawie wszystkie swoje wytwory 
Z. Łazarski, przejawiającej się w estetyce układu, poprawności wykonania, dążności

[99] St. P. Koczorowski, O bibliofilii. „Silva Rerum”,
R. 1: 1925, s. 2–5.
[100] „Wiadomości Literackie”. R.1: 1924, nr 47, s. 3.

[101] Statut i regulamin wewnętrzny Towarzystwa
Bibliofilów Polskich w Warszawie. Warszawa 
1921, s.11.
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do harmonii i skoordynowania treści z jej formą drukarską – tytulaturą, okładką,
formatem, ilustracjami, czcionką, farbą i papierem.

Przepiękne w swoim przepychu zewnętrznej formy graficznej były druko-
wane w 1923 roku Sonety krymskie Adama Mickiewicza z przedmową Artura Gór-
skiego. Układ graficzny, skład inicjał i ozdobniki cięte w metalu są dziełem Adama
Półtawskiego. Sonety wydane zostały nakładem Towarzystwa Bibliofilów Polskich.
Nakładem tego Towarzystwa ukazał się także jednokartkowy druk in folio o nie-
zmiernie interesującej kompozycji graficznej, na czerpanym papierze z szerokimi
marginesami – Ossolineum Zuzanny Rabskiej, będący poematem wierszowanym
na cześć starych ksiąg i ich składnicy.

Wśród ponad 420 druków tłoczonych w oficynie Władysława i Zygmunta
Łazarskich jest około 30 publikacji wydanych ich własnym nakładem. Czołowe
miejsce wśród tych druków zajmują pozycje wydawane w ramach serii „Biblioteka
Zawodowa Graficzna”. Seria ta obejmowała na pewno najciekawsze pod względem
rozwiązań typograficznych publikacje wydawane i drukowane przez Łazarskiego.
Tomy „Biblioteki” wychodziły w formacie octavo, poza dwoma wyjątkami (nr 1 
w formacie in folio i nr 6 w formacie quarto), opatrzone były sygnetem tłoczni za-
projektowanym przez Adama Półtawskiego (wcześniejszy sygnet drukarni projektu
Edmunda Bartłomiejczyka z 1921 roku nie był w praktyce stosowany) oraz zna-
kiem serii, skomponowanym również przez Półtawskiego, przedstawiającym wagę
i ozdobne inicjały serii oraz pełną jej nazwę wkomponowaną w znak. Seria zapla-
nowana była na 9 tomów.

Pierwszy numer „Biblioteki Zawodowej Graficznej” ukazał się w 1921 roku.
Była to Teka drzeworytów ludowych dawnych, zebranych i wydanych przez Zyg-
munta Łazarskiego. Drzeworyty odbijano z oryginalnych płyt ksylograficznych
XVIII oraz I połowy XIX w., ciętych przez ludowych artystów pochodzących 
z miejscowości Płazów w pow. ciechanowskim, oraz z klasztoru ojców karmelitów 
w byłym woj. trockim. Klocki drzeworytnicze z Płazowa opisywali szczegółowo
wcześniej Erazm Majewski i Zofia Kowarska na łamach czasopisma „Wisła”102.
Tom obejmował 66 tablic drzeworytowych, z których 58 wraz z tekstem Jerzego
Kieszkowskiego (około 5 ark. druk.) znajdowało się w oryginalnej tece tekturowej,
a 8 największych drzeworytów umieszczono w ozdobnym futerale. Cały nakład
pierwszego tomu Biblioteki Zawodowej Graficznej został odbity ręcznie antiquo
modo przez Władysława Łazarskiego. Dzieło to było entuzjastycznie recenzowane
przez Mieczysława Wallisa103. Wydanie teki poprzedziła wystawa tych drzewory-
tów, urządzona staraniem Zygmunta Łazarskiego w warszawskim Tow. Miłośników
Historii w kamienicy Książąt Mazowieckich przy Starym Rynku w Warszawie. Eks-
pozycji towarzyszył Zwięzły katalog wystawy..., opracowany przez J. Kieszkow-
skiego i odbity w Tłoczni W. Łazarskiego. Wystawę omówili szczegółowo na ła-
mach prasy codziennej i czasopism artystycznych m.in. A. Urbański, Z. Mocarski, 
J. Centnerszwer, A.Lauterbach i W. Skoczylas. W 1924 roku Teka drzeworytów ludo-

[102] E. M. [E. Majewski], Drzeworyty z Plazowa.
„Wisła”, 1900, z. 4, s. 437–438; Z. A. K. [Z. Kowerska],
Do artykułu Drzeworyty z Plzowa. tamże, z. 5, s. 700.

[103] „Robotnik”, 1921, nr 350 (28.XII.).
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wych prezentowana była na Wystawie Polskich
Książek i Drzeworytów w Lipsku, gdzie spotkała
się z olbrzymim zainteresowaniem104.

Stanisława Lama Książka wytworna. Rzecz
o estetyce druku wyszła w kwietniu 1922 roku,
jako drugi tom serii. Praca ta składa się z dwóch
części: tekstowej i ilustracyjnej. Układ kolumny
tekstu, stosunek wielkości marginesów do ko-
lumny, doskonale dobrana czcionka, czystość 
odbicia są w tej pracy wyjątkowe. Tekst drukowa-
ny jest dwoma kolorami: barwą czerwoną tłoczo-
ne są tytuły rozdziałów, które stanowią zarazem
pierwsze wyrazy tekstu i włączone są w skład ko-
lumny drukowanej kolorem czarnym. Interesu-
jące jest, że autor dostosowywał tekst do wyma-
gań składaczy, albowiem w całej pracy nie ma ani
jednego przenośnika. Część ilustracyjną, zawie-
rającą przykłady najpiękniejszych polskich dru-
ków współczesnych, reprodukcje kart tytuło-
wych, układu graficznego kolumny druku, ilu-
stracji, inicjałów i winiet – wykonano drukiem
wielobarwnym z zastosowaniem 38 kolorów farby drukarskiej. Całość odbito na
grubym i mięsistym papierze czerpanym mirkowskim z fabryki w Jeziornie. Nakład
dzieła wynosił 800 egzemplarzy numerowanych, z czego nr 1–100 są imienne, prze-
znaczone dla prenumeratorów tej publikacji. Książka wytworna Stanisława Lama
była prezentowana na Wystawie Polskich Książek i Drzeworytów w Lipsku w 1924
roku, gdzie uzyskała zaszczytne wyróżnienie. W prospekcie wystawy wymieniano
ją jako wzorowy okaz współczesnego drukarstwa polskiego105. Była także wysta-
wiana na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Książkowej w Lipsku w 1927 roku. 
W prasie polskiej dzieło to doczekało się licznych i entuzjastycznych recenzji, któ-
rych autorami byli J. Muszkowski, Z. Dębicki, S. Szczutowski i inni106.

W roku 1922 Łazarski wydał dalsze dwa tomy Biblioteki Zawodowej Gra-
ficznej. Jako nr trzeci serii ukazała się praca Mieczysława Rulikowskiego Literatura
polska lub Polski dotycząca z zakresu grafiki. Praca ta publikowana była uprzednio
w czasopiśmie „Grafika” z 1912 roku107, a następnie wyszła jako odbitka. Edycja 
Łazarskiego jest wydaniem drugim, przejrzanym i uzupełnionym. Praca Rulikow-
skiego obejmuje 660 tytułów z dziedziny grafiki w układzie krzyżowym, najczęściej
z adnotacjami.

Jan Siestrzyński, O litografii, 1928,
drukarnia Władysława Łazarskiego

[104] Omówiona została m. in. przez Z. Ameise-
nową w czasopiśmie „Zeitschrift f. Buchkunde”, Jg 1:
1924, H.1, s. 49; oraz przez R. Rathausa, Polnische
Volksholzschnitte. tamże, H. 3, s. 131–134.
[105] „Tyg. Ilustr.”, 1924, nr 40, s. 653–654.

[106] „Grafika Pol.”, 1922, nr 11/12, s. 264–266 
(J. Muszkowski). „Kurier Warsz.”, 1922 nr 304 [5.XI],
s. 7–8 (Z. Dębicki). „Przegl. Warsz.”, 1923, nr 21, 
s. 413–420 (S. Szczutowski).
[107] „Grafika”, 1912, s. 21–40: odb. Warszawa 1912,
ss. 22.



ANDRZEJ SKRZYPCZAK126

Numerem czwartym opatrzone jest dziełko Władysława Cichockiego Pa-
piernictwo, zawierające krótki opis wyrobu papieru, tektury, masy drzewnej, celu-
lozy drzewnej i słomianej. Praca Cichockiego zawiera 20 rysunków w tekście, plan
maszyny papierniczej oraz dziewięć tablic z 27 próbkami różnych gatunków pa-
pieru.

Do najpiękniejszych druków Tłoczni Łazarskiego należy praca Lama Le livre
polonais au XVe et XVIe siècle. Jest ona słusznie uważana nie tylko za szczytowe
osiągnięcie drukarskie nie tylko oficyny Łazarskich, ale i za jeden z najwytwor-
niejszych druków polskich XX wieku. Wydana została jako numer 5 Biblioteki Za-
wodowej Graficznej w 1923 roku, z myślą o zbliżającym się Międzynarodowym
Zjeździe Bibliotekarzy i Bibliofilów w Paryżu i była przeznaczona głównie dla cu-
dzoziemców, którym przybliżyła „piękno starych druków polskich, poczynając od
Turrecrematy, reprodukowanej ze wspaniałym wielobarwnym, ręcznie kolorowa-
nym inicjałem”108. Praca Lama była jak gdyby ilustracyjnym dopełnieniem referatu
Francisca Granier’a Książka polska od XV wieku do dni naszych wygłoszonego na
Zjeździe. Le livre polonais... została bardzo wysoko oceniona przez Antoine’a Bon-
fey’a w czasopiśmie paryskim „La Revue de la Pologne”109. Dzieło Lama wysta-
wiono w 1927 roku na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Książki w Lipsku.

W 1924 roku spod pras tłoczni Łazarskiego ukazał się szósty tom serii – 
Fotochemigrafia Zygmunta Gottlieba. Podtytuł pracy głosił, że jest to „praktyczny
podręcznik do wyrobu klisz jedno- i wielobarwnych oraz reprodukcji w światło-
druku, heliograwiurze i rotograwiurze”. Zawierał liczne ilustracje w tekście oraz 
20 tablic, obejmujących przykłady ilustracji drzeworytowej, klisz siatkowych i kre-
skowych, rotograwiury i heliograwiury oraz druku wielobarwnego.

Ostatni tom Biblioteki Zawodowej Graficznej oznaczony numerem dziewią-
tym ukazał się w 1928 roku i zawierał pracę Jana Siestrzyńskiego O litografii. Edyto-
rem naukowym tej publikacji był Jan Muszkowski, który opracował i wydał z ręko-
pisu, przechowywane w Bibliotece Krasińskich w Warszawie dzieło Siestrzyńskiego.
W przedmowie, pierwszym rozdziale i przypisach Muszkowski zawarł opis samego
rękopisu, nakreślił życiorys autora oraz scharakteryzował jego działalność jako pio-
niera litografii w Polsce. Dalsze części pracy obejmowały historię litografii w Polsce
oraz technikę litografii pióra samego Siestrzyńskiego. Recenzję tego dzieła napisali
J. Kleczyński oraz W. Husarski110. Zaplanowane numery 7 i 8 Biblioteki Zawodowej
Graficznej nie ukazały się drukiem.

Poza wymienionymi uprzednio do najpiękniejszych druków tłoczni Łazar-
skich należą: Pamiątki Starej Warszawy zebrane na wystawie..., z 1911 roku z 13 tab-
licami prezentującymi zabytki kultury materialnej rzemiosła warszawskiego; Mi-
niatury, polskie tkaniny i hafty – pamiętnik wystawy urządzonej przez Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w czerwcu i lipcu 1912 roku w Warszawie;
Krzyże polskie, wydane w 1917 roku nakładem Towarzystwa Popierania Przemysłu
Ludowego, z 23 tablicami ilustrującymi tę dziedzinę artystycznej twórczości ludo-

[108] St. Lam, Życie wśród wielu. Warszawa 1968.
[109] „Revue Pol.”, 1923/1924, no. 3, p. 530–531.

[110] „Kurier Warsz.”, 1928, nr 170 (21.VI. wyd.
wiecz.), s. 5–6 (J. Kleczyński; „Tyg. Ilustr.”, 1928, 
nr 25, s. 468 (W. Husarski).
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wej; Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis z 1919 roku 
w opracowaniu J. K. Kochanowskiego, oraz S. Lama Stroje pań polskich od XV do
XVIII wieku, wydane przez Gebethnera i Wolffa w 1921 roku z czterema tablicami
przedstawiającymi staropolskie ubiory kobiece. Dzieła te eksponowane były na naj-
większej wystawie książki polskiej, zorganizowanej w Warszawie w kamienicy Ba-
ryczków w 1922 roku pn. „Pięć wieków drukarstwa polskiego”. Druki Łazarskiego
spotkały się z uznaniem i zachwytem, a krytyka określiła je jako „arcydzieła sztuki
drukarskiej”111.

Z innych ciekawych wytworów tłoczni Łazarskiego pod względem estetyki
wykonania na najwyższym poziomie artystycznym stoją: Kronika mieszczańska
o Malchrze Gąsce, rajcy warszawskim..., wydrukowana w 1922 roku, której autorem
był Artur Oppman (Or-Ot). Karta tytułowa jest dwubarwna, czarna i czerwona,
kolumny ujęte w ramki, występują kustosze. Jest to ciekawy przykład wzorowania
się na typografii XVI i XVII wieku w układzie dzieła, motywach zdobniczych i za-
stosowaniu czcionki o kroju barokowym. Podobnym przykładem pracy, wykonanej
w oparciu o dawne formy, jest Książka jutra czyli tajemnice geniusza drukarni
Bronisławy Ostrowskiej, tłoczona w 1922 roku. Nazwisko i imię autorki oraz tytuł
dzieła umieszczono na końcu książki, tworząc charakterystyczny kolofon, będący
znamienną cechą druków XV i XVI-wiecznych. W tym samym dziele cudzysłów
zastąpiono przez podwójne wcięcie, a paginę przez kustosze. Wiele innych druków
Łazarskiego ma podobny wystrój typograficzny, przypominający najlepsze druki
weneckie Manucjusza z XV wieku czy lejdejskie Elzevierów z XVII wieku. Należy
do nich też Legenda Władysława Reymonta, drukowana w 1924 roku, Coup d’oeil
sur l’histoire de la bibliographie en Pologne pióra S. P. Koczorowskiego z tego samego
roku i Program badań nad historią kartografii polskiej Bolesława Olszewicza, gdzie
do ozdoby druku zastosowano reprodukcje winiet z druków XVII w.

Łazarscy czerpali wzory także z druków późniejszych z końca XVIII i po-
czątków XIX wieku, z epoki stylu empire i biedermeier.

Szata zewnętrzna książki tłoczonej w oficynie Łazarskich, użyty materiał 
typograficzny, ilustracje i zdobnictwo, a nawet dobór papieru – związane były, 
w miarę możliwości, z charakterem publikacji i jej przeznaczeniem oraz treścią.

Piękno druków Tłoczni W. Łazarskiego można było podziwiać na wysta-
wach krajowych i zagranicznych. Łazarscy brali udział w pięciu wystawach na te-
renie Polski oraz w pięciu wystawach poza granicami kraju: we Florencji (1922), 
Paryżu (1923 i 1925), Lipsku (1924 i 1927).

Zygmunt Łazarski sam świadom był tego, że drukarnia jego w dziedzinie 
artystycznej typografii zajmuje bardzo wysoką pozycję w kraju. W artykule Książka
artystyczna, wymieniając 67 druków zasługujących na szczególne wyróżnienie ze
względu na swą formę zewnętrzną, wydanych w Polsce w okresie 1918–1928 umie-
ścił na tej liście 24 wytwory oficyn warszawskich, w tym aż 13 własnych produk-
tów112. W tej „bibliografii książek pięknych” zamieścił m.in. Pieśni ofiarne Rabin-

[111] „Grafika Pol.”, 1922, nr 5, s. 101–105 (J. Musz-
kowski).

[112] P. Smolik, op. cit., s. 178.
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dranatha Tagore z 1918 r., Pielgrzyma duchowego
Józefa Jankowskiego z 1920 roku, Triolety i wiersze
miłosne Tomasza Zana z 1922 roku, niektóre druki
wydawane w ramach serii Biblioteki Zawodowej
Graficznej i inne, omówione szerzej na łamach
tego szkicu. Wysiłki Zygmunta Łazarskiego zmie-
rzające do podniesienia drukarstwa do rangi sztu-
ki były równie wysoko oceniane przez bibliofilów 
i autorów, których prace drukowane były w tej ofi-
cynie, jak i przez wydawców, a także i przez in-
nych drukarzy.

Przecław Smolik, znakomity znawca przed-
miotu, autor m.in. poważnych opracowań: Druk 
i książka oraz O książce pięknej, tak pisał w jed-
nym ze swych artykułów: „Tłocznia ta, kierowana
obecnie przez Zygmunta Łazarskiego, utalentowa-
nego i rozmiłowanego w swoim zawodzie druka-
rza-artystę, istotnego smakosza w sztuce książki
jest dziś pionierem idei piękna w książce”113.

Tadeusz Cieślewski-syn uważał Zygmunta
Łazarskiego za najlepszego drukarza w Warszawie
i jego oficynie powierzał tłoczenie swych prac. 

W 1924 roku wyszła u Łazarskiego teka drzeworytów Cieślewskiego Dawne miasto
zawierająca sześć grafik, a w roku 1929 teka drzeworytów Zamość z siedmioma
planszami.

Druki tłoczone u Łazarskiego uzyskały także uznanie w oczach krytyki za-
granicznej, która podnosiła ich nienaganne wykonanie i wysoką wartość arty-
styczną. Prasa zagraniczna wielokrotnie zamieszczała o książce polskiej wprost 
entuzjastyczne artykuły w takich pismach, jak: „The Studio”, „Papyrus”, „Bogtryk-
keren”, „Vitŕinka”, „Il Risorgimento Grafico”, „Zeitschrift für Buchkunde”, czy też
„Zeitschrift für Bucherfreunde” i innych, wymieniając niejednokrotnie nazwisko
Łazarskiego. Uznanie to znalazło oddźwięk i w kraju, gdzie m.in. Franciszek Sied-
lecki stwierdził: „bardzo wysoko podnosi krytyka zagraniczna sztukę drukarską 
w Polsce, ustawiając ją na równi z europejską. Najczęściej wymienia się drukarnie:
Anczyca, Bogusławskiego, Buriana, Cotty’ego, Łazarskiego”114. W albumie poświę-
conym książce współczesnej na świecie Modern Book Production, wydanym przez
angielskie czasopismo „The Studio” w 1928 roku, znajduje się wzmianka tyczącą
książki polskiej, gdzie nazwisko Łazarskiego występuje obok takich znakomitości,
jak Bartłomiejczyk, Półtawski i Wyspiański115.

Działalność Zygmunta Łazarskiego na polu tworzenia nowych wzorów este-
tycznych i wydawania książki pięknej pod względem typograficznym doczekała się

Tadeusz Cieślewski Syn, Zamość, 
1929, drukarnia Władysława 
Łazarskiego

[113] P. Smolik, op. cit.
[114] F. Siedlecki, Grafika polska w świetle krytyki 
zagranicznej. Warszawa 1927, s. 27.

[115] „Echo Tygodnia”, R. 1: 1928, nr 3, s. 4.
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również uznania ze strony najwyższego organu polskich bibliofilów, jakim była
w okresie międzywojennym Rada Bibliofilska. Rada w dniu 1 listopada 1926 ro-
ku podjęła uchwałę wysoko oceniającą prace Wacława Anczyca, Bonawentury Le-
narta, Adama Półtawskiego, Zenona Przesmyskiego i Zygmunta Łazarskiego116.

Prawie wszystkie druki oficyny Łazarskich, a szczególnie wydane ich nakła-
dem, tłoczone były niezwykle starannie z uwzględnieniem najlepszych kanonów
graficznych, odpowiednim rodzajem czcionki dobranym do charakteru publikacji,
na wysokiej jakości papierze. Produkty Łazarskich, według słów Smolika, tłoczone
„czcionką o cienkim rysunku, o kolumnach, które pozostawiają szeroki, niezadru-
kowany, biały brzeg z boku i u dołu, dają wrażenie przejrzystej lekkości, niemal po-
wiewności. Wiersze i kolumny zdają się płynąć lekko i rytmicznie po szerokiej, bia-
łej płaszczyźnie i przemawiać swym własnym miękkim i wypieszczonym głosem”.

* * *
Krótki przegląd historyczny niektórych warszawskich oficyn odznaczają-

cych się wysokim poziomem wykonania i ich najwartościowszych pod względem
estetycznym osiągnięć pozwala stwierdzić, że drukarstwo warszawskie na prze-
strzeni wieków przeżywając szereg wzlotów i upadków potrafiło wytworzyć wiele
dzieł najwyższej artystycznej rangi, wypracować swoisty styl i zdobnictwo i w histo-
rii polskiego drukarstwa objąć prymat.

Na wstępie tego szkicu zaznaczono, że przegląd „książki pięknej” w dorobku
drukarzy warszawskich ma w pewnej mierze charakter subiektywny, aczkolwiek
starano się stosować pewne kryteria stałe, takie jak nienaganna strona techniczna
druku, estetyka dzieła przejawiająca się w harmonijnym zestawieniu karty tytuło-
wej, kolumny druku z formatem papieru, czcionek, winiet, inicjałów, ozdobników,
ilustracji, farby i papieru – przy czym wszystkie te elementy brane są pod uwagę
jako całość, a nie same w sobie. Przegląd nie jest też kompletny, albowiem nie
uwzględniono szeregu drukarń, których wysoki poziom jest ogólnie znany. Roz-
prawa jednak w tym przypadku znacznie przekroczyłaby ramy nakreślone przez
wydawcę. Nie starczyło więc miejsca na omówienie produkcji takich znakomitych
oficyn, jak te należące do Natana Glücksberga, Józefa Ungera, Jana Jaworskiego, Jó-
zefa Bergera, Aleksandra Ginsa, Salomona Lewentala, a także wielu innych drukarń
XIX i początków XX stulecia, oraz oficyn okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego, takich jak tłocznia Jana Buriana czy Jana Cotty’ego.

Drukarstwo warszawskie doczeka się zapewne obszernego opracowania, 
w którym również i kwestia estetyki druku zająć powinna należne jej miejsce. Już
jednak z tego pobieżnego i niepełnego przeglądu rejestrującego antecedencje 
w tworzeniu książki pięknej pod względem estetycznym wynika, że poligrafia sto-
łeczna w tym zakresie może się szczycić chlubnymi tradycjami.

Ilustracje zamieszczone w artykule pochodzą 
z kwerendy Michała T. Horoszewicza przeprowadzonej 
w zbiorach Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

[116] Pamiętnik II Zjazdu Bibliofilów Polskich. 
Warszawa 1928, s. 79.



Abstract
Beauty book in the portfolio of Warsaw printers

The author is describing the subject of esthetics in historic book printing in
Warsaw printing houses from 15th up to mid 20th century. He starts a polemics
against a well grounded assumption among book historians that Warsaw printers in
their origins (up to the end of 18th century) created products of inferior quality,
when the material book form is considered. A number of examples are shown to
present the craftsmanship of printers in the given period. The paper describes also
the conjunction between visual form of book printed in Warsaw and the styles and
tendencies in contemporary European typography and graphic arts. International
trade liaisons, including close cooperation, employing foreign specialists like desig-
ners, printers and publishers, as well as quick reactions for the technology advances
and implementing the novelties in Warsaw printing houses are mentioned.
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