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wśród niegdysiejszych Baworovianów, przechowywanych w Lwowskiej 
Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka, znaj-
duje się stosunkowo bogaty zbiór opraw książkowych powstałych w Rze-
czypospolitej XVII w.2 Obserwacje poczynione na około setce wyselekcjono-
wanych dzieł w oryginalnych, pokrytych zdobieniami oprawach skórzanych 
i pergaminowych, uprawniają do wniosków na temat różnorakich aspektów 
rodzimego introligatorstwa, w tym zwłaszcza jego sfery materiałowo-tech-
nicznej i dekoracyjnej. Z perspektywy tegumentologicznej wydają się one 
o tyle pożyteczne, iż jak dotąd dorobek introligatorstwa Korony i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w XVII stuleciu był wyraźnie lekceważony przez bada-
czy3. Skutkuje to zubożonym obrazem dorobku introligatorów, nie mówiąc 
o szerszych zjawiskach w rzemiośle jako dziedzinie gospodarki koronnej 
i litewskiej podczas owego burzliwego stulecia.

W niniejszym tekście skupiono się na jednym – ale niezwykle ważnym 
– problemie siedemnastowiecznych opraw z dekoracją radełkową, tzn. wyko-
naną głównie za pomocą tego charakterystycznego narzędzia (oprócz którego 

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
2 Badania przeprowadzono w ramach projektu NPRH 11H 13 0455 82 pt. Baza danych 

baworowianów w zbiorach lwowskich. Stan, opracowanie naukowe i ocena konserwatorska 
kolekcji XVII w., realizowanego pod kierownictwem Jolanty Gwioździk. 

3 Wśród nielicznych publikacji tegumentologicznych, uwzględniających oprawy z XVII w. 
powstałe w Rzeczypospolitej zob. katalogi wystaw: Żółtowski, red.,1987, nr kat. 12-13, 38-46; 
Zwinogrodzka, Hordinski, Storm van Leeuwen, oprac., 1990, nr kat. 130-142; Ogonowska, 
1993, nr kat. 39-49, 51-55, 58; Wagner,. Madajewska, Mazerska, współpr, 2018, nr kat. 
51-55, 58-63; liczne opisy i reprodukcje zawiera katalog-album Laucevičiusa, 1976, nr kat. 
445, 448, 450, 458-461 i in; poza tym informacje o dziełach z tego stulecia są rozproszone 
w tekstach przyczynkarskich dotyczących poszczególnych księgozbiorów historycznych, np. 
Partyka, 2015, s. 261-275; Sułecki, 2015, s. 282-287, 294-295; tudzież dotyczących zagad-
nień problemowych, np. Lewicka-Kamińska, 1972, s. 58-59; Braziūnienė, 1997, nr kat. 119, 
124-125; Cubrzyńska-Leonarczyk, [2005], s. 15-30; Wagner, 2016, s. 361-413 i in.
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stosowano strychulce i tłoki, a w mniejszym stopniu też medalionowe pla-
kiety-tłoki do centralnych motywów zdobniczych). Zdumiewająca trwałość 
formuł dekoracyjnych wywodzących się z introligatorstwa renesansowego, 
wraz z powszechnym posługiwaniem się radełkami sporządzonymi w XVI w., 
wyraźnie wpłynęły na oblicze koronnych i litewskich opraw doby baroku. 
Toteż pożądane wydaje się prześledzenie postaw rzemieślników wobec tych 
narzędzi i tworzonych nimi dekoracji. Pozwoli to bowiem na zobrazowanie na 
przykładzie artefaktów z Baworovianum przemian formalno-stylowych, jakie 
w XVII w. następowały w dorobku rodzimych introligatorów.

Eksponowane miejsce wśród przeanalizowanych dzieł z pierwszego dwu-
dziestolecia XVII w. zajmują solidnie wykonane oprawy z fazowanych desek 
bądź tektury i brązowej skóry cielęcej (lub wołowej). Pod względem dekoracji 
kontynuują one charakterystyczny nurt zdobnictwa orientalizującego, zapo-
czątkowany w oprawach z lat siedemdziesiątych XVI w. pod wpływem francu-
skim i niemieckim. Jego wyróżnikiem jest kompozycja okładzin z dominacją 
elementów centralnych i narożnikowych, przedstawiających różnokształtne – 
przeważnie romboidalne lub owalne – medaliony (w centrum) i ćwierćmedaliony 
(w narożach), wyciskane ze specjalnych mosiężnych tłoków-plakiet. We wnę-
trzu narożnych ćwierć medalionów widnieją ornamenty maureskowe, maure-

Il. 1. Oprawa w typie orientalizującym (dolna okładzina), Korona lub Wlk. Ks. Litewskie, 1615 
lub niedługo później; sygn. LNNBU: 80134/1-6
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skowo-wstęgowe (niekiedy z detalami rollwerkowymi), uproszczony wzór tego 
typu z medalionem przedstawiającym główkę anielską czy też wizerunki świę-
tych i sceny religijne. W centrum okładzin, zamiast analogicznego ornamentu, 
często odpowiada im owalny medalion z motywem religijnym (np. popiersie 
Chrystusa Salwatora, chrystogram „IHS”, przedstawienie maryjne itp.) lub sty-
lowo odmiennym motywem dekoracyjnym (np. kwiaty w wazonie, lilia). Przy-
kładem takiego rozwiązania jest oprawa druku z 1615 r., na której orientali-
zujące elementy narożne (wypełnione ornamentem maureskowo-wstęgowym) 
otaczają centralny medalion o owalnym kształcie i floralnej dekoracji (il. 1)4. 
Prostsze warianty takich kompozycji ograniczano do centralnego medalionu 
ornamentalnego bądź religijnego, jak na przykład na oprawie druku z 1601 r.5 
We wszystkich przypadkach pole zwierciadła zazwyczaj wzbogacano drobniej-
szymi motywami oraz liniami i ornamentami w jego obramieniu. 

Te ostatnie wykonywano w technice złocenia i ślepych wycisków za 
pomocą radełek, wśród których wyodrębniają się dwie kategorie. Pierwsza 
przeznaczona była do złoceń i przedstawiała ornament sznurowy, łańcusz-
kowy, czy też delikatne wici roślinne z różnokształtnymi kielichami kwiatów, 
owocami i żołędziami (zestawienie tego rodzaju dekoracji radełkowych, por. 
Lindberg, 1985, s. 116-117, il. 38/1-12). Takie ornamenty projektowano spe-
cjalnie z myślą o oprawach opisanego typu, przez co świetnie współgrały ze 
złoconymi dekoracjami zwierciadeł. Podkreślić jednak należy, że na górnych 
okładzinach większych woluminów nierzadko stanowią one wewnętrzną 
strefę obramienia, dopełnianego w zewnętrznej strefie ślepymi radełkowa-
niami. W takich wypadkach składają się na nie bardziej konserwatywne – 
renesansowe – ornamenty z wizerunkami personifikacji, scenami biblijnymi 
bądź dekoracją all’antica z medalionami wizerunkowymi lub portretowymi 
oddzielonymi arabeską. Wśród tych ostatnich sporą popularnością cieszyły 
się tzw. radełka jagiellońskie, przedstawiające konterfekty członków rodziny 
królewskiej Jagiellonów, a w późniejszych wersjach takich narzędzi także 
Stefana Batorego czy Zygmunta III Wazy. Wedle opisanego schematu wyko-
nano dekorację górnej okładziny krakowskiego druku z 1607 r. (il. 2)6.

4 Salinarius Wojciech, Censura Albo Rozsądkv Na Confessią ludzi tych, ktorzy pospolitym 
nazwiskiem rzeczeni bywaią Arriany, a w rzeczy samey są Socinistami, naśladuiąc [...] Fausta 
Socina Włocha; Księgi pierwsze – Księgi szoste, Oszmiana : Drukarnia Oszmiańska, 1615; 
sygn. LNNBU: 80134/1-6. 

5 Garcia Jiménez de Cisneros, Lavacrvm Animæ, Sev Exercitatorivm Vitæ Spiritvalis : Cvm 
Directorio Horarvm Canonicarvm / Opus antiquum a Viro quodam Religioso Ordinis S. Benedicti 
olim in Italia conscriptum, nunc vero in communem piorum, Polonæ præsertim Gentis, vtilitatem 
in lucem editum, opera & studio Stanislai Grochovii Custodis Crusuicen[sis], Cracoviæ : In Offi-
cina Iac. Sibeneycher, 1601 [post 15 V]; sygn. LNNBU: 74713

6 Karnkowski Stanisław, Evcharistia Abo, O Przenaswietszym Sakramencie Y Ofierze Ciala 
Y Krwie Pana A Zbawiciela y Boga naszego, pod osobą chleba y wina; Kazań Czterdzieści / IE° 
M. Ksiedza Stanislawa Karnkovvskiego [...], w Krakowie : W Drukarni Andrzeia Piotrkowczy-
ka, 1602; sygn. LNNBU: 50812.
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Il. 2. Oprawa z dekoracją radełkową w typie 
renesansowym (górna okładzina), prawdo-
podobnie Kraków, początek XVII w.; sygn. 
LNNBU: 50812

Zgodnie z powszechną wówczas praktyką dolne okładziny opraw, 
zarówno większego jak i małego formatu, często były zdobione znacznie 
skromniej. Polegało to głównie na rezygnacji z kosztownych złoceń na rzecz 
wyłącznie ślepych wycisków, wykonywanych strychulcem i radełkiem, bądź 
paroma radełkami. Również kompozycja takiej dekoracji zdradza oszczęd-
ność pracy introligatora (a w konsekwencji – niższej ceny za jego dzieło): 
rama radełkowa, uzupełniona pustymi listwami, otacza zwierciadło prze-
ważnie zapełnione pionowymi ornamentami z tego samego narzędzia. Takie 
rozwiązanie zastosowano m.in. na wspomnianej oprawie druku 1601 r.: 
niemal całą powierzchnię okładziny zajmuje radełkowanie z konterfektami 
Zygmunta III Wazy, Stefana Batorego i prawdopodobnie Zygmunta Augusta 
(na co wskazuje typ fizjonomiczny twarzy, a w mniejszym stopniu inskryp-
cja pod portretem – „SIGMV[z zarysem „A”]”; il. 3).

W ciągu pierwszej ćwierci XVII w. zarysowany nurt w wykonawstwie 
i zdobnictwie opraw stopniowo zanikał, co wynikało najprawdopodobniej 
z relatywnej kosztowności tak sporządzanych opraw. Równolegle rozwi-
jał się bardziej oszczędny i konserwatywny nurt, oparty na rozwiązaniach 

Il. 3. Oprawa z dekoracją radełkową (tzw. 
radełko jagiellońskie) w typie renesansowym 
(dolna okładzina), prawdopodobnie Kraków, 
początek XVII w.; sygn. LNNBU: 74713
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renesansowych. W pierwszej kolejności tyczy się to używanych materiałów, 
na czele z fazowanymi deskami bukowymi i obleczeniem z białej skóry świń-
skiej lub owczej, przeważnie z nabitymi mosiężnymi zapięciami. Dekoracja 
takich wyrobów zdominowana była tanią i szybką techniką ślepych wyci-
sków ze strychulca i radełek, które w zwierciadle wzbogacano centralnym 
medalionem z motywem religijnym (chrystogram, Baranek Boży, Ukrzyżo-
wanie, itp.), często widniejącym na barwnej podkładce, otoczonym drob-
niejszymi motywami – głównie floralnymi. Elementy te najczęściej wyci-
skano z użyciem tzw. szlaggoldu, czyli złota z dużą domieszką srebra, lub 
nawet czarną farbą, co miało uzasadnienie przede wszystkim ekonomiczne. 
Klasycznymi przykładami tego prądu w rodzimym zdobnictwie introligator-
skim są pokaźne oprawy druków krakowskich z pierwszej dekady XVII w., 
powstałe prawdopodobnie w tamtejszych warsztatach (il. 4-5)7.

7 Lubomlczyk Seweryn, Monotessaron Evangelicvm, Seu Catena Avrea : Ex Quatuor Euan-
gelistis, totidem[que] pene millibus distinctionum connexa [...] : Operum Tomus Primus [...]. 
T. 1, Cracoviæ, In Architypographia Regia, & Ecclesiastica Lazari 1606 (na dolnej okładzinie 
oprawa oznaczona datą wykonania: „1607”), sygn. LNNBU: 50530; de Lisboa Marcos, Kroniki 

Il. 4. Oprawa z dekoracją radełkową w typie 
renesansowym (górna okładzina), prawdopo-
dobnie Kraków, około 1610 r.; sygn. LNNBU: 
50530 

Il. 5. Oprawa z dekoracją radełkową w typie 
renesansowym (górna okładzina), prawdopo-
dobnie Kraków, około 1610 r.; sygn. LNNBU: 
50306
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O ile ikonografia dekoracji zwierciadła takich dzieł wpisywała się w ten-
dencje kontrreformacyjne, a zatem odpowiadające dominującemu prądowi 
w ówczesnej kulturze Rzeczypospolitej, o tyle dekoracja radełek należała 
do ikonografii humanistycznej. Mieszczą się w niej kobiece personifikacje, 
sceny staro- i nowotestamentowe w redakcji wywodzącej się ze zdobnic-
twa kręgu luterańskiego, tudzież wizerunki antykizujące. Niekiedy posługi-
wano się wyeksploatowanymi narzędziami, jak np. jednym z krakowskich 
radełek jagiellońskich, które w miejscu twarzy Katarzyny Jagiellonki miało 
poziome pęknięcie (powiększające się w miarę używania narzędzia mię-
dzy latami siedemdziesiątymi XVI w. a latami dwudziestymi XVII w.)8. Na 

Trzech Zakonow Postanowionych od Oyca ś. Franciszka. Cz. 1 [...] / Z rozmaitych y pewnych 
Authorow, przez [...] B. Marka z Vlisbony [...] pilnie ięzykiem Portogalskim napisana, potym 
przez druga Bracią wedle Kastylskiego, y wedle Włoskiego ięzyka ; a teraz przez iednego Ka-
płana zakonu Oyców Bernardynow z Włoskiego na Polskie [...] przetłumaczona y w druk poda-
na, w Krakowie : Z Drukarniey Andrzeia Piotrkovvczyka, 1610; sygn. LNNBU: 50306.

8 Guevara Antonio de, Horologivm Principvm, Seu de vita M. Avrelii Imp. Libri III / ab [...] Anto-
nio De Gvevara [...] compositi Et Myriade, cui nunc Chiliades aliquot accesserunt, lectissimarum 

Il. 6. Oprawa z dekoracją radełkową w typie 
renesansowym (dolna okładzina), Korona 
(Kraków?) lub Wlk. Ks. Litewskie (Wilno?), po 
1616 r.; sygn. LNNBU: 75271/1-5

Il. 7. Oprawa z dekoracją radełkową 
w typie renesansowym (górna okładzina), 
prawdopodobnie Kraków, około 1610 r.; 
sygn. LNNBU: 77833
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podobnej zasadzie, jak w opisanych oprawach z dekoracją orientalizującą, 
dolne okładziny takich dzieł miały skromniejszą dekorację. Sprowadzało 
się to w pierwszej kolejności do braku złoconych/czernionych medalionów 
oraz drobniejszych elementów zdobniczych w zwierciadle, które nierzadko 
zostawiano puste. Rozwiązanie to obserwujemy np. w wymienionych opra-
wach druków krakowskich z pierwszego dziesięciolecia XVII w. W wielu 
dziełach zwierciadło zapełniają pionowe radełkowania, multiplikujące 
wzory z ramy/ram ornamentalnych, tak jak np. na oprawie klocka dru-
kowanych kazań pogrzebowych, wydanych w Krakowie i Wilnie w latach 
1584-1616 (il. 6)9. W skrajnych wypadkach, dotyczących najczęściej opraw 
małoformatowych, całą powierzchnię obu okładzin zapełnia kilka piono-
wych radełkowań wyciśniętych z tego samego narzędzia, co egzemplifikuje 
np. oprawa druku krakowskiego z 1609 r. (il. 7)10. 

Nietypowym przykładem łączenia koncepcji pionowych radełkowań na 
całej powierzchni okładzin z elementami zdobniczymi, znamiennymi dla 
dzieł o bogatej dekoracji, jest oprawa druku wileńskiego z 1608 r. (il. 8)11. 
Obszerne zwierciadło zapełniono w niej kilkoma, częściowo nachodzącymi 
na siebie, pionowymi radełkowaniami; jednakże na ich tle – w centrum 
zwierciadła – wyciśnięto szlaggoldem owalny medalion ornamentalny, ujęty 
na osiach drobniejszymi motywami floralnymi. Całość obwodzi radełko-
wany ornament sznurowy, przypuszczalnie wyciśnięty z użyciem złocenia. 
Mimo dążenia do uatrakcyjnienia kompozycji, cechuje się ona niedbałym 
rozmieszczeniem elementów i ostrym dysonansem między ślepymi radełko-
waniami a złoconym medalionem. 

sententiarum exornati atque illustrati, additis Indicibus necessariis & Notatione locorum [...] sunt, 
Cracoviæ : Væneunt apud Bvrchardvm Kvikivm, [post 15 V] 1615; sygn. LNNBU: 60835.

9 Skarga Piotr, Wsiadane na Woynę Kazanie : Gdy Niezwyciężony [...] Krol Polski y Szwedz-
ki, Zygmvnt III. [...] na konia swego do Jflant z woyskiem wsiadać miał / Czynione od X. Piotra 
Skargi Societatis Iesv [...] w Wilnie w Niedzielę po Narodzeniu przeczystey Matki Bożey, R. Pań-
skiego, 1601, w Krakowie : W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, 1602; Januszowski Jan, 
Ivbilevsz wielki, od oyca s. papieża Clemensa VIII. na żądanie Krola J. M. Polskiego y Szewdz-
kiego Zygmunta III. Krolestwu wszystkiemu do Kościoła Katedralnego Krakowskiego Pozwo-
lony, w Krakowie : W Drukarniey Jakuba Siebeneychera 1603; Piekarski Adam, Kazanie Na 
Pogrzebie Wielmożney Paniey, Jey Mości Paniey Barbary Kiszczyney, Księżny Radziwiłowny / 
Ktore X. Adam Piekarski Przeor Wileński, Dominikan, w Kościele Iwinskim dnia 15. Września 
vczynił., w Wilnie : w Drukarni Leona Mamonicza, 1614; Skarzyński Szczęsny, Kazanie na ob-
sequiach zalobnych, Królewny Iey M. Polskiey, Katarzyny Iagiellowny, […], Kraków, w drukar-
ni Łazarzowej, 1584; Widziewicz Marcin, Kazanie na pogrzebie Jasnie Oświeconego Pana Jego 
Mosci Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, [...], Wilno, Mamonicz [1616]; sygn. LNNBU: 75271/1-5 

10 Clichtove, Josse, De Vita Et Moribvs Sacerdotvm Libellvs Avrevs : Auctior nunc recusus 
iussu & impensis ... Caroli Archiducis Austriæ, Episcopi wratislauiensis […], Cracoviæ : Ex 
Officina Nicolai Lobij, 1609; sygn. LNNBU: 77833. 

11 Smotrzycki Melencjusz, Antihrafe albo odpowiedź, na Script uszczypliwy przeciwko lu-
dziom starożytney religii Greckiey, tak też y na Xiążkę nazwiskiem Harmonią, przez iednego 
brata, bractwa cerkiew. Wilenskiego, W Wilnie : 1608; sygn. LNNBU: 80013. 
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W ówczesnej produkcji introligatorskiej tego rodzaju pomysły były jed-
nak odosobnione. Jak sygnalizuje wiele dzieł z Baworovianum, częstsze 
były rozwiązania, które tak pod względem kompozycyjnym jak i pod wzglę-
dem doboru narzędzi zdobniczych wywodziły się z opraw renesansowych. 
Przykładem może być oprawa druku poznańskiego z 1618 r., wykonana 
z fazowanych desek obleczonych wiśniowo-brązową skórą cielęcą (il. 9)12. 
W prostej kompozycji obu okładzin zwierciadło wyznaczają dwa pionowe 
radełkowania z wizerunkami króla Dawida i Chrystusa Salwatora wraz 
z tabliczkami inskrypcyjnymi, arabeską i główkami anielskimi; ich forma 
wyraźnie wskazuje na wykonanie narzędzia w drugiej połowie XVI w.. Przy-
puszczalnie jeszcze wcześniejsze, bo z drugiej-czwartej dekady XVI w. jest 
radełko z wicią roślinną o linearnej formie, stanowiące obramienie okła-
dzin. Zgodnie z kanonami zdobnictwa renesansowego powyżej i poniżej 
zwierciadła wydzielono poziome, puste listwy. W podobnej oprawie, pocho-

12 Pakostka Wojciech, Medycyna Dvchowna Dla Chorych Y Bliskich śmierci ludzi Chrześciań-
skich a osobliwie Zakonnych : Z Doktorow świętych pilno Zebrana, w R. Pańskim, 1617 [...], 
w Poznaniu : W Drukarni Iana Wolraba [...], 1618; sygn. LNNBU: 77974.

Il. 8. Oprawa z dekoracją radełkową w typie 
renesansowym (górna okładzina), prawdopo-
dobnie Wilno, około 1610 r.; sygn. LNNBU: 
80013

Il. 9. Oprawa z dekoracją radełkową w typie 
renesansowym (górna okładzina), prawdo-
podobnie Korona (Poznań?), około 1620 r.; 
sygn. LNNBU: 77974
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dzącej najprawdopodobniej z tej samej pracowni, powyższym radełkiem 
zapełniono zarówno zwierciadło, jak i jego obramienie13. 

Przykładem niemal całkowitej podległości renesansowym formułom 
materiałowym i dekoracyjnym jest oprawa małoformatowego kancjonału 
toruńskiego z 1620 r. (il. 10a-b)14. Fazowane deski obleczono w niej brą-
zową skórą wołową, ozdobioną na okładzinach w technice złocenia szlag-
goldem i ślepych wycisków. Centrum górnej okładziny wyznacza prosto-
kątna plakieta ze sceną modlitwy Dawida w architektonicznym obramieniu 
i z inskrypcją u dołu; od góry i dołu ujmują ją poziome listwy z motywami 
rozetek, całość zaś otacza rama radełkowa z klasycznie renesansowymi 
medalionami all’antica i arabeską. Jedynie radełkowania dolnej okładziny 
(zapełniające zwierciadło i jego obramienie), zdradzają odmienny gust; uka-

13 Wysocki Szymon, Morze Czerwone, Abo Męki Zbawiciela Naszego Iezvsa Chrystusa na-
bożne opisanie, które X. Dominicvs Platus Societatis Iesv Theolog po Włosku wydał, w Krako-
wie, U Dziedziców Jakuba Sybeneychera, 1615; sygn. LNNBU: 78301.

14 Cantional, to jest Pieśni Krześciańskie ku Chwale Boga w Troycy jedynego [...] : porząd-
kiem nie tylko słusznym, ale też z pilnością wielką, nad pierwsze wydania, nie bez Correctury 
znaczney, wypuszczone : Z Przydatkiem Psalmow y Piosneczek teraz nowo zebranych, więc 
y Modlitw niemało, w Toruniu : drukował Augustin Ferber, 1620; sygn. LNNBU: 78033. 

Il. 10 a, b. Oprawa z dekoracją radełkową w typie renesansowym (górna i dolna okładzina), 
Rzeczpospolita, po 1620 r.; sygn. LNNBU: 78033
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zują one bowiem ornament geometryczny i odosobniony ornament z moty-
wów żołędzi. Innym dziełem o wybitnie renesansowej formie dekoracji jest 
oprawa z około 1640 r. wykonana w Krakowie lub Warszawie (il. 11)15. 
Drewniane okładziny obleczono w niej brązową skórą wołową, zaopatrzoną 
w mosiężne zapięcia; w sferze dekoracyjnej pomiędzy linie wyznaczone 
strychulcem wkomponowano radełkowania o anachronicznej ikonogra-
fii. Jedno z nich przedstawia ornament kandelabrowy o wczesnorenesa-
nowej formie, popularnej na oprawach kręgu niemieckiego w latach dwu-
dziestych-czterdziestych XVI w.; drugie ukazuje medaliony z portretami 
reformatorów (Hus, Luter, Melanchton, Erazm z Rotterdamu) oddzielone 
arabeską z elementami kandelabrowymi. Jedynie owalny medalion z chry-

15 Ovidius Naso Publius, Księgi Metamorphoseon to iest, Przemian, / Od Pvblivsa Owidyvsza 
Nasona Wierszami opisane; A Przez Waleryana Otfinowskiego, [...] Na Polskie przetłumaczone, 
y do Druku podane, W Krakowie : W Drukar: Andrzeia Piotrkowczyka, 1638; sygn. LNNBU: 
79668. Za krakowskim wykonaniem przemawiałoby miejsce druku dzieła, zaś za warszaw-
skim pochodzący z tego samego roku jak druk dzieła wpis własnościowy „Bibliotheca Collegii 
Regii Scholarum Piarum Varsaviensis accessit 1638. N[przekreślone] S. 74.” 

Il. 11. Oprawa z dekoracją radełkową 
w typie renesansowym (dolna okładzina), 
Kraków lub Warszawa, około 1640 r.; sygn. 
LNNBU: 79668

Il. 12. Oprawa z dekoracją radełkową w typie 
gotycko-renesansowym (dolna okładzina), 
prawdopodobnie Kraków, lata trzydzieste XVII 
w.; sygn. LNNBU: 79537/3
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stogramem, wizerunkiem Ukrzyżowanego i arma Christi w glorii promieni-
stej należy do typowych zdobień introligatorskich epoki kontrreformacji.

Przykładem zastosowania w dekoracji okładzin radełek o formie i ikono-
grafii typowo gotyckiej jest oprawa druku krakowskiego z 1632 r., powstała 
przypuszczalnie w tym samym mieście w latach trzydziestych XVII w. 
(il. 12)16. Wykonano ją z tektury obleczonej białą, owczą skórą, bądź grubym 
pergaminem; podwójna rama radełkowa, otaczająca zwierciadło, ukazuje 
tzw. ornament arbor vitae, złożony ze stylizowanego konara oplecionego 
liśćmi akantu, rozet „wyrastających” spomiędzy liści oraz zmultiplikowanych 
sylwetek zwierząt – prawdopodobnie łani gonionej przez psa. Ów charakte-
rystyczny wzór znany jest z introligatorstwa krakowskiego i prawdopodobnie 
poznańskiego przełomu XV i XVI w., w którym radełkami z jego różnymi 
wariantami ikonograficznymi posługiwało się przynajmniej kilku mistrzów 
(Zagadnienie tego ornamentu w polskim i europejskim introligatorstwie w: 
Wagner, 2015, s. 119-132, il. 3a-b). Tym samym przywołane dzieło egzempli-
fikowałaby szczególnie długotrwałe – około stutrzydziestoletnie – użytkowa-
nie radełka o dekoracji typowej dla odległej, gotyckiej epoki.

Jak sygnalizują zachowane dzieła z Baworovianum wzorem dekoracji 
radełkowej, która cieszyła się popularnością przez większość XVII stulecia 
był tzw. ornament palmetowo-arkadkowy i będący jego wariantem ornament 
palmetowo-wstęgowy. Ich genezy należałoby upatrywać w niemieckiej deko-
racji introligatorskiej lat czterdziestych XVI w., skąd szybko przeniknął do 
repertuaru zdobniczego polskich rzemieślników (problem tego ornamentu 
w zdobnictwie introligatorskim w: Wagner, 2019, s. 177, il. 159 a-d). W dru-
giej połowie XVI w. stał się on jednym z najchętniej stosowanych ornamen-
tów, stosowanych przede wszystkim na oprawach o tradycyjnie renesanso-
wej – ramowej – kompozycji dekoracji okładzin. Na takich dziełach najczęściej 
zajmuje on zewnętrzną strefę obramienia, sąsiadując z radełkami o innej, 
figuralnej i floralnej dekoracji; na mniejszych dziełach bywał jednak jedynym 
ornamentem wyciskanym z radełka. W różnorakich wariantach występuje 
on także na siedemnastowiecznych dziełach z Baworovianum17; wśród nich 
najpóźniejsza jest oprawa druku gdańskiego z 1692 r., powstała prawdopo-
dobnie w ostatnich latach XVII stulecia (il. 13)18. Czarną skórę okładzin zdobi 
anachroniczna kompozycja ramowa z niewielkim zwierciadłem. Wykonano 
ją strychulcem, dwoma radełkami i tłokiem, którym utworzono dekorację 

16 Knapiusz, Grzegorz, Thesavri Polonolatinogræci Gregorii Cnapii [...] Tomvs [...]. T. 3, Conti-
nens Adagia Polonica Selecta & sententias morales ac dicteria faceta, honesta, Latine & Græce 
reddita [...], Cracoviæ : Typis Francisci Cæsarij, 1632; sygn. LNNBU: 79537/3.

17 Np. sygn. LNNBU: 50530 (oprawa datowana: 1607), 79675 (oprawa druku z 1611 r.), 
79278 (oprawa druku z 1625 r.), 71021 (oprawa druku z 1629) i in.  

18 Niwicki Świętosław Zygmunt, Hebdomada Sancta Seu Christus Rex, Judex, Mediator, Pa-
ter, Benefactor, Redemptor, Sponsus : Ill[ustrissi]mo [...] Alberto Constantino De Goray Breza 
[...] Consecrata / ab Auctore Sventoslao Sigismundo Niwicki [...], Prostant Gedani : apud Jans-
sonio-Waesbergios, 1692; sygn. LNNBU: 79386.
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zwierciadła (przypuszczalnie stanowi ona skrajnie uproszczone naśladow-
nictwo wzoru wachlarzowego w typie zachodnioeuropejskich opraw l’even-
tail). Jedno z radełkowań przedstawia wić roślinną, zaś drugie, zewnętrzne, 
podwójną ramę z wzorem palmetowo-wstęgowym. Jego rozbudowana forma 
– z palmetami po obu stronach wstęg – wykazuje wyraźne związki z trady-
cją szesnastowieczną; nie jest jednak pewne czy nie mamy tu do czynienia 
z bardzo późną redakcją starego wzoru, ukazanego na nowym narzędziu. 
Niezależnie od tego, jego pojawienie się na dziele z schyłku XVII w. dowodzi 
wybitnie konserwatywnej orientacji stylowej anonimowego introligatora oraz 
jego klientów. 

Najpóźniejszym wśród siedemnastowiecznych Baworovianów przy-
kładem powielania starych wzorów radełkowych jest oprawa druku czę-
stochowskiego z 1697 r., powstała prawdopodobnie niedługo po tej dacie 
(il. 14)19. W tym wytworze prowincjonalnego, być może nawet jasnogór-

19 Szotarewicz Bartłomiej Paweł, Schema Regulare Seu Sermones Clavstrales, Institutio-
ni & Exornationi Spirituali Religiosorum, Imo Quorumvis Christianorum Deservientes / A Fr. 

Il. 13. Oprawa z dekoracją renesansowo-baro-
kową (górna okładzina), prawdopodobnie Korona, 
koniec XVII w.; sygn. LNNBU: 79386

Il. 14. Oprawa z dekoracją radełkową 
w typie renesansowym z elementami 
barokowymi (górna okładzina); Korona 
(Częstochowa?), koniec XVII w.; sygn. 
LNNBU: 50721 
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skiego, warsztatu introligatorskiego posłużono się zarówno anachroniczną 
formułą materiałową, jak i dekoracyjną. Wyraziło się to w użyciu tektury 
obleczonej białą skórą owczą oraz dekoracji okładzin wykonanej głównie 
strychulcem i radełkiem w technice ślepych wycisków. W jej kompozycji 
ramowej z niewielkim zwierciadłem, dominują ramy radełkowe z niesta-
rannie wyciśniętym, a przez to słabo widocznym, ornamentem. Z zarysów 
kształtów i napisów wywnioskować można, że jest to zestaw wizerunków 
postaci biblijnych, z inskrypcjami na wąskich tabliczkach oraz motywami 
arabeskowymi. Jedynymi nowatorskimi elementami dekoracji są motywy 
kwiatów o pokaźnym kielichu z płatkami, jakie wyciśnięto z czernionego 
tłoka znajdujce się w zwierciadle górnej okładziny. Mimo swego uprosz-
czenia, odpowiadają one tendencjom w zdobnictwie introligatorskim, jakie 
upowszechniły się w Europie Środkowej pod koniec XVII w. Generalnie jed-
nak w tym epigońskim dziele pierwiastek renesansowy wyraźnie dominuje 
nad barokowym tak w sferze kompozycji, użytych narzędzi zdobniczych, 
jak i ukazanych ornamentów. 

Oprócz powyższych przykładów zapóźnienia w sferze dekoracji, inne 
Baworoviana dowodzą prób wprzęgnięcia się introligatorów w aktualne 
trendy środkowoeuropejskiego zdobnictwa opraw. Objawia się to przede 
wszystkim naśladownictwami dekoracji w typie wachlarzowym oraz poin-
tillé, dającymi różnorodne – choć najczęściej bardzo odległe od zachodnich 
pierwowzorów – efekty. W przeanalizowanym materiale badawczym częst-
sze są dzieła, w których godzono tradycyjną i łatwą technikę radełkowania 
z nowatorskimi ornamentami. 

Typowym przykładem takiego zjawiska jest dekoracja oprawy druku 
krakowskiego z 1665 r., wykonana prawdopodobnie w którejś z tamtej-
szych introligatorni (il. 15a-b)20. Sferę materiałową i dekoracyjną tego dzieła 
znamionuje wyraźny konserwatyzm: fazowane deski obleczono jasnobrą-
zową skórą zaopatrzoną w mosiężne zapięcia; dekorację sporządzono na 
ślepo strychulcem i radełkami oraz dwoma tłokami, wyciskanymi szlaggol-
dem lub srebrem. Także kompozycja całości jest zależna od wzorców rene-
sansowych, jednakże siedemnastowieczną metrykę zdradzają stosunkowo 
duże, kształtem zbliżone do kwadratu, zwierciadła, z nielicznymi moty-
wami zdobniczymi na górnej okładzinie oraz strychulcowymi diagonalami 
na dolnej okładzinie. Dla opraw doby kontrreformacji typowa jest też iko-
nografia owalnego medalionu w centrum górnej okładziny. Z kolei tradycję 

Bartholomæo Sotarevio [...] Facti Et Evulgati, Anno [...] 1694, [Częstochowa] : Typis Clari Mon-
tis Czestochoviensis, [1694]; sygn. LNNBU: 50721.

20 Teresa od Jezusa, Ksiegi Dvchowne Swiętey Matki Teresy od P. Iezvsa, Fundatorki Za-
konnic y Zakonnikow Karmelitow Bossych [...]. T. 2, Gdzie przydany iest [...] Summariusz 
przednieyszych Nauk [...] ktore się we wszystkich Księgach Swiętey Matki znayduią [...] Na 
koncu, Listy S. Matki Teresy [...], w Krakowie : W Drukarni Balcera Smieszkowica, 1665; sygn. 
LNNBU: 50748. 
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renesansową i barokową łączy ikonografia radełkowań: jedno z nich przed-
stawia typową „galerię” wizerunków all’antica wśród arabesek, wyciśniętą 
z uszkodzonego (skorodowanego?) narzędzia; drugie zaś ukazuje charakte-
rystyczny ornament naśladujący jubilerski łańcuch z filigranowymi ogni-
wami i szlifowanymi kamieniami (rautami). Te drugie znane były rodzi-
mym introligatorom przynajmniej od lat czterdziestych XVII w.; ukazywano 
je samodzielnie (jako wyciski z tłoków) lub w obrębie ornamentów (jako 
radełkowania, ewentualnie wyciski z tzw. filety); (Przykłady motywu jubi-
lerskiego rautu na polskich oprawach XVII w.: Laucevičius, 1976, nr kat. 
183; Ogonowska, 1993, nr kat. 49; Wagner, 2016, il. 171 (dzieło polskie 
lub śląskie), tabl. XX). Nadmieńmy jednak, że radełkowe ornamenty intro-
ligatorskie naśladujące jubilerskie łańcuchy miały różne formy: tzw. orna-
ment łańcuszkowy (łańcuchowy), imitujący owe wyroby jubilerskie i złot-
nicze o prostokątnych ogniwach ma szesnastowieczną genezę; pod koniec 
tego stulecia spopularyzowały się też bogatsze „łańcuchy” o różnokształt-
nych, naprzemiennych ogniwach. Oba zresztą stosowano też na rodzimych 
oprawach z XVII w.

Introligatorską odpowiedzią na dojrzałobarokową predylekcję do buj-
nych dekoracji akantowych stały się pod koniec XVII w. radełkowania 

Il. 15 a, b. Oprawa z dekoracją radełkową w typie renesansowo-barokowym (górna i dolna 
okładzina), Korona (Kraków?), lata sześćdziesiąte XVII w.; sygn. LNNBU: 50748
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z wicią akantową i innymi formami liściastymi. Wśród znanych mi Baworo-
vianów przykładem tego jest m.in. oprawa druku krakowskiego z 1676 r., 
wykonana w nieokreślonym (koronnym?, litewskim?) warsztacie (il. 16)21. 
Dzieło to składa się z tekturowych okładzin obleczonych białą skórą (praw-
dopodobnie świńską); ślepo wyciskaną dekorację oparto na anachronicz-
nej kompozycji ramowej ze zwierciadłem, w którym widnieją regularnie 
rozmieszczone, floralne ozdobniki. Spośród dwóch radełek użytych jako 
wypełnienie ram, pierwsze ukazuje medaliony all’antica oddzielone moty-
wami kwiatowymi; cechy formalne tego wzoru zdają się dowodzić wykona-
nia narzędzia w XVII w. wedle starszych wzorców. Drugie radełko prezen-
tuje bujną, ukwieconą wić, zbliżoną do takowych z rozmaitych dziedzin 
barokowego zdobnictwa; jego dekoracyjny walor wyzyskano na górnej okła-

21 Zawadzki Kazimierz, Serenissimo ac Potentissimo Ioanni III. Poloniarum Regi Orthodoxo, 
Exilis Tractatvs Super Aduertentiam defectuum, Jn Capitibvs Imperii Sarmatici / a Casimiro 
Zawadzki, Capitaneo Pucensi, Sub temp[um] Comitiorum Coronationis [...] Oblatus, Anno [...] 
M. DC. LXX. VI. Tertia Mensis Aprilis, Cracoviæ : Jn Officina Francisci Cezarii, [post 3 IV 1676]; 
sygn. LNNUB: 76025.

Il. 16. Oprawa z dekoracją radełkową w typie renesansowo-barokowym (górna okładzina), 
Korona lub Wlk. Ks. Litewskie, około 1670 r.; sygn. LNNUB: 76025
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dzinie podwójną – stykającą się – ramą ornamentalną; na dolnej okładzinie 
ograniczono się do pojedynczej ramy. Jakkolwiek przywołane ornamenty 
łańcuszkowe (a szerzej – o jubilerskim charakterze) oraz akantowe (bądź 
przynajmniej nawiązujące do typowych form akantowych) stanowiły nowe 
akcenty w rodzimym zdobnictwie introligatorskim, to sytuowały się jednak 
na marginesie przemian dokonujących się w dekoracji opraw zachodnioeu-
ropejskich. Silny konserwatyzm w doborze narzędzi zdobniczych i tworzo-
nych nimi dekoracji, jaki miał miejsce w praktycznie całym XVII stuleciu, 
interpretować należałoby nie tyle jako skutek określonej orientacji stylowej 
introligatorów, ale jako konsekwencję pogłębiającego się w ciągu XVII w. 
kryzysu tej dziedziny rzemiosła, idącego w parze z ogólnym regresem rze-
miosł w Rzeczypospolitej. Z tego punktu widzenia scharakteryzowane, par 
excellence rzemieślnicze, dzieła introligatorskie z tego stulecia pozostają 
z jednej strony cennymi świadectwami rodzimej kultury doby baroku, jed-
nak z drugiej – dowodami pogłębiającego się na tle europejskim zapóźnie-
nia i prowincjonalizmu tej dziedziny rzemiosła artystycznego.
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Arkadiusz Wagner
Roll decoration on the book bindings from the 17th century in the collection 

of Baworovianum

Abstract

The article characterizes the problem of widespread use of rolls in workshops of 
bookbinders from the Polish–Lithuanian Commonwealth in the 17th century which has so far 
been not studied. The analysis of bindings from the collection of the ancient Baworovianum 
proved that most frequent among them were rolls from the 16th century (with typically 
renaissance decoration) or even from around 1500 (with late gothic decoration). At the same 
time the faint role was played by new rolls – with the ornament that corresponded with trends 
in baroque bookbinding. The reason of this was particularly crisis of the crafts in the Polish–
Lithuanian Commonwealth as the field of cities’ economy – that intensified after the Swedish 
Deluge.

Keywords: Baworovianum, Polish craft: 17th century, Polish bookbinding: 17th century, roll, 
Jagiellonian rolls, baroque book bindings, l’eventail book bindings, orientalism
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Dekoracja radełkowa na siedemnastowiecznych oprawach w zbiorach Baworovianum

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano – dotąd nie zbadany – problem powszechnego 
wykorzystywania radełek w warsztatach introligatorskich Rzeczypospolitej XVII w. Analiza 
opraw ze zbiorów dawnego Baworovianum wykazała, iż najczęściej były to narzędzia z XVI 
w. (z dekoracją typowo renesansową), a nawet z około 1500 r. (z dekoracją późnogotycką). 
Jednocześnie nikłą rolę odgrywają wśród nich nowe narzędzia – z ornamentami 
odpowiadającym barokowym trendom w zdobnictwie introligatorskim. Przyczyną tego stanu 
był przede wszystkim kryzys rzemiosł w Rzeczypospolitej – jako dziedziny gospodarki miast, 
który nasilił się po potopie szwedzkim.

Słowa kluczowe: Baworovianum, rzemiosło polskie: XVII wiek, introligatorstwo polskie: 
XVII wiek, radełko, radełka jagiellońskie, oprawy barokowe, oprawy wachlarzowe, orientalizm


