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dzie stronic, a ponadto obszerne marginesy potęgowały wrażenie dostojeństwa 
woluminu i stanowiły podłoże dla iluminowanej fl oratury. Wszystko to szło 
w parze z nadawaniem określonych proporcji kolumnom tekstu i przestrze-
ganiem odpowiedniej szerokości interlinii, w które wpuszczano „światło”. 
Owocem tego kanonu stał się „złoty podział” stronicy, będący wyrazem naj-
wyższej estetyki książki. 

Dziś owa klasyczna idea często bywa lekceważona, a nawet popada w za-
pomnienie. Pocieszeniem dla współczesnego estety książki niech jednak będzie 
fakt, że już w drugiej połowie dziewiętnastego wieku teoretycy brytyjskiego 
ruchu „Arts & Crafts” utyskiwali na upadek idei pięknej książki, przytłoczonej 
z jednej strony przez burżuazyjny przepych wyzłacanych ponad miarę albumów, 
a z drugiej przez dramatycznie niską jakość książki jako wytworu przemysło-
wego. Zarówno oni, jak i ich europejscy następcy (w Polsce zwłaszcza genialny 
Stanisław Wyspiański) upatrywali ucieczkę od owych zjawisk w radykalnej pro-
stocie kompozycji tekstu na stronicy bądź w powrocie do gotycko-renesanso-
wego splendoru (przykładem może być słynny tom dzieł Geoffrey’a Chaucera 
wydany w roku 1896 przez Kelmscott Press Williama Morrisa). 

Nie należy jednak identyfi kować artyzmu wyłącznie z rozwiązaniami 
klasycznymi. Wyczerpały się one w niezliczonych bibliofi lskich (czytaj: epi-
gońskich) druczkach, a znalazły przestrzeń rozwoju w awangardzie i nowocze-
sności9. Dwudziestowieczny design książkowy i prasowy zaowocował wprost 
niezmiernym bogactwem rozwiązań tyleż odważnych i radykalnych, co pięk-
nych: od szybko „zużywającej się” estetyki art nouveau (w Polsce reprezento-
wanej przez nurt kosmopolityczny i „kogutkowy”), przez estetyzujące art déco, 
przebłyski dadaizmu, konstruktywizmu (il. 5) czy futuryzmu, aż po koncepcje 
współczesne (nazwijmy je „postmodernistycznymi”), w których wszystko jest 
dozwolone – tak w sferze tekstu, jak i towarzyszącej mu ilustracji.

Dzieje książki nieodłącznie związane są z dziejami ilustracji; wystarczy 
wspomnieć o egipskich papirusach szczelnie pokrytych kompozycjami fi gu-
ralno-zoomorfi cznymi czy o greckich i rzymskich zwojach z realistycznymi 
przedstawieniami literackich bohaterów. Przed wiele wieków były to wyłącz-
nie prace malarskie i rysunkowe, dopiero od wieku piętnastego coraz częściej 
pojawiają się prace grafi czne, a w końcu poligrafi czne. Najwcześniejsze znane 
nam ilustracje w księgach kodeksowych znajdują się w słynnych późnoantycz-
nych adaptacjach Wergiliusza (w dwóch woluminach znanych jako Wergilusz 
Watykański i Wergilusz Rzymski).  Ukazane w nich sceny zgodnie wywodzo-

9  Zob. np. P. R y p s o n, Nie gęsi. Polskie projektowanie grafi czne 1919-1949, Wydawnictwo 
Karakter, Kraków 2011; Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda / Changing the Field 
of View: Modern Printing and the Avant-Garde, red. P. Kurc-Maj, Muzeum Sztuki, Łódź 2014.

10  Por. M. N o w i c k a, Antyczna książka ilustrowana, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 1979, s. 131-154, il. 45-52. 
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ne są przez badaczy z konwencji przedstawieniowych i techniki malarstwa 
ściennego. Wyróżnikiem tych ilustracji stały się jednak ramy, którymi zwykle 
ograniczano kompozycję, jak również wprzęgnięcie obrazów w harmonijny 
układ z kolumną tekstu. Zapoczątkowany wówczas ścisły związek ilustra-
cji książkowej i tekstu w zasadniczej postaci przetrwał do naszego stulecia. 
Wprawdzie w kodeksach iryjskich z wieków ósmego i dziewiątego nastąpił 
odwrót od sztuki przedstawiającej ku uabstrakcyjnionym ornamentom (najdo-
skonalszym exemplum tego zjawiska jest słynna Księga z Kells11 z jej całostro-
nicowym, fenomenalnie drobiazgowym przedstawieniem chrystogramu), ale 
w kodeksach karolińskich świadomie nawiązano do realizmu sztuki rzymskiej, 
wprowadzono też istotną innowację – ilustrację całostronicową. 

Okres wybujałego rozkwitu iluminatorstwa nastąpił jednak dopiero w go-
tyku. Początkowo czerpało ono z dekoracji architektonicznych francuskich 
katedr, z czasem jednak stało się medium rozpowszechniającym nowe roz-
wiązania formalno-stylowe. Z dzisiejszej perspektywy dekoracje ilumina-
torskie postrzegane są jako doskonałe źródło wiedzy o przemianach stricte 
artystycznych, społecznych, politycznych czy religijnych w średniowiecznej 
Europie. Są najczystszymi – w przenośni, jak i w sensie dosłownym – dzie-
łami ówczesnego malarstwa. W odróżnieniu bowiem od przemalowywanych, 
ciemniejących lub blaknących malowideł tablicowych i ściennych, przeważnie 
zachowały swój pierwotny koloryt dzięki temu, że ukryte były między kartami. 
Tak ilustrowane księgi stanowią zatem wyjątkowo efektowne artefakty daw-
nej sztuki. Odnosi się to zarówno do woluminów ozdobionych pojedynczymi 
inicjałami, jak i do ksiąg z bogatszym programem ikonografi cznym, obejmu-
jącym inicjały, miniatury w tekście oraz fl oratury, a także do dzieł, w których 
iluminacje „rozlewają” się na całych rozkładówkach stronic (il. 6).

Pojawienie się grafi ki na przełomie czternastego i piętnastego wieku po-
czątkowo nie zapowiadało zasadniczej zmiany w zdobnictwie ksiąg12. Ogra-
niczenia techniczne – znamienne dla dopiero rozwijającej się dziedziny sztuki 
– sprawiały, że ryciny były niejako brzydszymi siostrami iluminacji, a wybie-
rali je biedniejsi i mniej wymagający czytelnicy. Unaocznieniem tego są proto-
plaści dzisiejszych komiksów – powstające głównie w drugiej i trzeciej ćwierci 
piętnastego wieku biblie ubogich (a ściślej: ubogich i nierzadko niepiśmien-
nych księży)13. Ich tekst i ilustracje odbijano z klocków drzeworytniczych, 

11  Codex Cenannensis powstał około roku 800, obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki 
Trinity College w Dublinie (sygn. MS 58). 

12  Charakterystykę polskich badań nad ilustracją książkową na tle niezwykle obszernego dorob-
ku nauki euro-amerykańskiej podjęła Janina Wiercińska (por. J. W i e r c i ń s k a, Sztuka i książka, 
PWN, Warszawa 1986, s. 15-28). 

13  Z polskiej literatury zob. zwł. B. K o c o w s k i, Drzeworytowe książki średniowiecza, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974. 
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a ewentualne kolorowania scen i wizerunków wykonywano tanimi farbami 
akwarelowymi. W ów prosty i względnie tani sposób starano się upodobnić 
ilustracje drzeworytnicze do iluminacji. Praktyka ta okazała się zresztą bardzo 
trwała, przez cały bowiem okres produkcji inkunabułów ryciny bywały kolo-
rowane – najczęściej z inicjatywy i za pieniądze nabywcy druku, rzadziej (jak 
w słynnym norymberskim przedsiębiorstwie Antona Kobergera) w ofi cynie 
drukarskiej. Sami drukarze wychodzili naprzeciw oczekiwaniom kupujących 
i oprócz ilustracji niekiedy odbijali z klocków drzeworytniczych również fl ora-
tury. Dzięki temu posiadacz księgi, oddając ją do iluminatora, nie musiał płacić 
za projekt i namalowanie dekoracji, lecz jedynie za wypełnienie farbami ich 
konturów (niczym we współczesnych kolorowankach dla dzieci).  

W końcu jednak iluminacje musiały ustąpić nieporównywalnie tańszym 
w opracowaniu i zwielokrotnionym odbijaniu ilustracjom grafi cznym. Ko-
lorowanie map w atlasach, wedut w albumach czy też wizerunków roślin 
w zielnikach praktykowano jeszcze w osiemnastym, a nawet dziewiętnastym 
stuleciu, niemniej odkąd przezwyciężono problemy techniczne i wprowadzono 
do druków techniki wklęsłodrukowe, jak miedzioryt i akwaforta, ilustracja 
książkowa zyskała nową jakość. Jej wyznacznikiem były precyzyjnie cięte lub 
trawione linie, którymi kształtowano niekiedy wielkoformatowe kompozycje, 
do których używano miedzianych matryc o trwałości bijącej na głowę klocki 
drzeworytnicze. W ten sposób zainicjowano erę imponujących wykwintną 
szatą typografi czną albumów z potężnymi, rozkładanymi planszami (il. 7). 
Wysokie koszty przygotowania takich dzieł rekompensowano sobie wysokimi 
nakładami, w dobie bujnego rozwoju europejskiej nauki i kultury bowiem 
zapotrzebowanie na tego rodzaju druki systematycznie rosło. 

Pragnienie obecności barw w ilustracjach niezmiennie pozostawało silne, 
toteż przez całą nowożytność eksperymentowano z technikami umożliwiają-
cymi oddanie choćby namiastki realnego, a zatem wielobarwnego, wyglądu 
rzeczy. Jednocześnie w ofi cynach wciąż zdarzało się praktykowanie podkolo-
rowywania rycin. Krótkotrwałe zaspokojenie potrzeb w tej sferze osiągnięto 
dopiero w litografi i, a ściślej – w jej wielobarwnych odbitkach dokonywanych 
z kilku czy kilkunastu wapiennych płyt. Ciągłe unowocześnianie techniki do-
prowadziło do wynalezienia chromolitografi i, znanej głównie z wielkonakła-
dowych leksykonów i encyklopedii wydawanych u schyłku dziewiętnastego 
i w początkach dwudziestego wieku. I choć na polu grafi ki artystycznej ponow-
nie odkryto wówczas urok tradycyjnego drzeworytu barwnego, to w produkcji 
książki nie mógł się on równać z możliwościami ciągle doskonalonego offsetu. 
Dynamika rozwoju offsetu w dwudziestym i obecnym wieku świetnie odzwier-
ciedla rewolucję technologiczną, jaka miała miejsce w tych czasach. Czymże 
jest bowiem zestaw barwnych klisz (nierzadko poprzesuwanych względem 
siebie) w ilustracjach z pierwszych dekad ubiegłego stulecia wobec zaawan-

Arkadiusz WAGNER



173

sowanych technologii cyfrowych? Niemal doskonały mimetyzm współczesnej 
ilustracji był absolutnie nieosiągalny dla nawet najlepszych niegdysiejszych 
sztycharzy. Pojawia się pokusa postawienia pytania, która właściwie kategoria 
ilustracji jest piękniejsza. Zapewne jest ono nierozstrzygalne, podobnie jak 
pytanie o przewagę fotografi i nad malarstwem. I tylko zastanawiać się można, 
w jakim kierunku przebiegać będzie dalsza ewolucja ilustracji książkowej. Ku 
wirtualnej rzeczywistości? A może ku efektom 3D?

Dotknąwszy przestrzennego aspektu książki, przyjrzyjmy się z kolei jej 
zewnętrznej powłoce, jaką jest oprawa14. Rzut oka na dzieje tego elemen-
tu struktury i dekoracji ksiąg dowodzi, że nierzadko jego artyzm przysłaniał 
piękno wnętrza woluminów. Ujawnia się to chociażby w zdobieniach obcięć 
kart tak zwanego bloku, polegających na prószeniu farbą, marmurkowaniu, 
złoceniu i niemal jubilerskim cyzelowaniu. Chyba najkunsztowniejszą formą 
dekoracji obcięć jest jednak fore-edge painting czyli ich malowanie, nierzadko 
iluzjonistyczne (ujawniające się podczas zagięcia stronic lub ich przekartko-
wywania) i wzbogacone złoceniami. 

Jednakże nawet najefektowniejsze dekoracje brzegów kart nie dorównują 
wykwintowi, z jakim dekorowano i nadal dekoruje się okładziny oraz grzbiety 
woluminów. Najdawniejszymi mistrzami w tym rzemiośle byli wczesnośre-
dniowieczni Koptowie, wyczarowujący w skórze ażurowe i fi ligranowe kom-
pozycje, spod których przezierało tło sprasowanych papirusów. Umiejętności 
koptyjskich rzemieślników przejęli Arabowie i Persowie, wznosząc introliga-
torstwo na wyżyny artyzmu, wyrażającego się zarówno w sferze materiałowej, 
technice, jak i zdobnictwie opraw. Woluminy w takich oprawach przybywały 
do piętnasto- i szesnastowiecznej Wenecji, a wzorujący się na nich tamtejsi 
introligatorzy znajdowali naśladowców w całej łacińskiej Europie. Jakkolwiek 
orientalizujące oprawy europejskie nie dorównywały islamskim pierwowzo-
rom, to od pierwszej połowy szesnastego wieku w pracowniach paryskich 
rozwijała się sztuka introligatorska, która na zawsze pozostała wyznaczni-
kiem najwyższego kunsztu (il. 8). Wyrafi nowane kompozycje kształtowane 
złoceniami, mozaiki z różnobarwnych skrawków skór, malowanie farbami 
woskowymi, wyciski z tłoków fi ligranowych, wachlarzowych, kołyskowych 
czy też koronkowych naśladowane były na całym kontynencie i przez kolej-
ne stulecia. Wszak po okresie klasycyzmu przyszedł czas na dziewiętnasto-
wieczny historyzm, znajdujący wyraz nie tylko w romantycznych oprawach 
à la cathédrale ze złoconymi i mozaikowymi rozetami, ale też w pastiszach 

14  W ostatnich latach wieloletnie zaległości polskiego oprawoznawstwa (tegumentologii) na tle 
europejskim konsekwentnie niwelują toruńscy bibliolodzy poprzez organizację konferencji i publika-
cję tomów studiów (zob. np. Tegumentologia polska dzisiaj, red. A. Wagner, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015; Introligatorzy i ich klienci / Bookbinders and their Cu-
stomers, red. A. Wagner, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017). 
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