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HISTORIA

Wśród zbiorów Muzeum 
Historii Medycyny WUM 
wyróżnia się kolekcja 
ekslibrisów medycznych, 

zapoczątkowana przez pierwszego dy-
rektora muzeum, chirurga i bibliofila, 
prof. Edwarda Towpika. Zbiór liczy po-
nad osiemset znaków książkowych leka-
rzy, farmaceutów, weterynarzy, bibliotek 
i instytucji medycznych. Najstarsze po-
chodzą z początku XVIII wieku, najnow-
sze z czasów nam współczesnych. Wśród 
twórców znajdują się znani i wybitni ar-
tyści, jak: Ferdynand Ruszczyc, Adam 
Półtawski, Stanisław Ostoja-Chrostow-
ski, Stefan Mrożewski, Tadeusz Cieślew-
ski syn, Konstanty Maria Sopoćko, Jerzy 
Jarnuszkiewicz, Adam Młodzianowski, 
Zbigniew Langner, Czesław Borowczyk, 
Krystyna Wróblewska i wielu innych. 
Muzeum posiada również prace twórców 
amatorów, jak okulisty Rajmunda Le-
wandowskiego, chirurgów Otakara Ma-
řika i Andrija Kensa, farmaceuty Krzysz-
tofa Kmiecia czy weterynarza Bohdana 
Rutkowiaka.

Nazwa ekslibris pochodzi od łaciń-
skich słów ex libris – (z książek)1. Jest 
to mała forma graficzna z herbem lub 
gmerkiem2, nazwiskiem właściciela lub 
nazwą instytucji, umieszczana na we-
wnętrznej stronie okładki książki stanowi 
jej znak własnościowy. Książka z kolei, 
na której widnieje ten znak, jest cząstką 
danego księgozbioru. W czasach, kiedy 
książki miały dużą wartość ekslibrisy 
były świadectwem jednej z najważniej-
szych cnót ich właścicieli – magnificencji. 
Znamionowały szlachetność i erudycję 
właścicieli, a także stanowiły próbę za-
bezpieczenia przed utratą księgozbioru.

KRÓTKA PODRÓŻ PO HISTORII 
EKSLIBRISU LEKARSKIEGO 
W KOLEKCJI MUZEUM HISTORII 
MEDYCYNY WUM

Superekslibris – herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów króla Stanisława Leszczyńskiego, tłoczony 
na okładce dzieła Memoires de L’Academie Royale de Chirurgie, Paris, 1757, MHM WUM/2298 (il. 1)

1. Ekslibris [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, szp. 653–656, tabl. 1–14 (po s. 66) oraz Ex Libris [w:] tamże, szp. 684.
2. Gmerk [w:] Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1975, s. 118. W średniowieczu znak pracowni rzemieślniczej lub określonego autora. Umieszczony 

na tarczy herbowej stał się herbem mieszczańskim. Zaprzestano go stosować w XVIII wieku.
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Ekslibris Johana Abrahama Merklina, przed 1729, miedzioryt 90 × 65 mm, MHM WUM/836 (il. 2)

Na małej płaszczyźnie, ograniczonej 
wymiarami powierzchni papieru, wyra-
żano pewną ideę, charakteryzującą bi-
bliotekę bądź upodobanie, umiejętności 
czy zainteresowania osoby, dla której była 
przeznaczona rycina. Kartka z ekslibri-
sem zawierała imię i nazwisko właściciela 
książki oraz pewne elementy dekoracyj-
ne, stanowiące tło lub oprawę dla napisu, 
szczegóły świadczące o przynależności 
właściciela księgozbioru do pewnej war-
stwy społecznej, zawodu, mówiące o jego 
zainteresowaniach. Stereotypowy napis 
zawierał słowa ex libris, po czym następo-
wało nazwisko właściciela księgozbioru. 
Z biegiem czasu odstępowano niekiedy 
od używania słowa ex libris, zastępując 
je słowami ex bibliotheca a w księgozbio-
rach polskich słowami: z księgozbioru, 
z ksiąg, z książek lub książka. W Polsce dla 
ekslibrisu stosuje się także wyrazy blisko-
znaczne – znak biblioteczny, znak książko-
wy czy księgoznak.

Rozwój ekslibrisu lekarskiego w Pol-
sce datuje się na początek XVI wieku. 
W epoce renesansu lekarze przodowali 
w gromadzeniu książek. Medycy, uczeni 
Akademii Krakowskiej tworzyli własne 
bogate księgozbiory służące celom dy-
daktycznym i używali superekslibrisu, 
czyli znaku własnościowego umieszcza-
nego na zewnętrznej, skórzanej okładce 
książki3. Pierwszy superekslibris lekar-
ski pochodził z 1520 roku. Był to znak 
herbowy, tłoczony na okładkach ksiąg 
oprawnych w skóry, lekarza Piotra We-
delicjusza z Obornik, koło Poznania 
(1483–1544)4. W kolekcji naszego mu-
zeum najstarszym superekslibrisem 
jest herb Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów króla Stanisława Leszczyńskiego 
(1677–1766), wytłoczony na skórzanej 
okładce paryskiego woluminu Memoires 
de L’Academie Royale de Chirurgie z 1757 
roku (il. 1).

3  Zazwyczaj był to herb właściciela ujęty otokiem z napisem i nazwiskiem posiadacza, czasem z datą oprawy, wytłoczony w skórze na wierzchniej stronie okładki. 
Superekslibrisy rozpowszechniły się w XV i XVI wieku, stosowane były, w przeciwieństwie do malowanych, po wynalezieniu druku jeszcze w XVII wieku, 
we Francji nawet do XVIII wieku.

4. Hanna Bojczuk, Graficzne znaki książkowe lekarzy i współczesnych stomatologów polskich [w:] Konferencja naukowa z cyklu Zawody medyczne na ziemiach 
polskich w XIX i XX w. Zawód Dentysty – lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX w., Warszawa, 10.05.2007, s. 269. Piotr Wedelicjusz studiował 
w latach 1501–1512 w Akademii Krakowskiej. W 1504 roku został bakałarzem, w 1513 roku wyjechał do Bolonii, gdzie w roku 1516 uzyskał dyplom doktora 
medycyny. W 1521 roku otrzymał stanowisko profesora ówczesnego fakultetu medycznego Uniwersytetu Krakowskiego. W 1525 roku dwukrotnie pełnił funkcję 
rektora tej uczelni. Rok później został rajcą i burmistrzem miasta Krakowa, w tym czasie był lekarzem nadwornym króla Zygmunta Starego (1467–1548) i królo-
wej Bony (1494–1557). W latach 1532–1535 wydał zbiór pism Hipokratesa.

5. Stanisław Sokół, Ekslibrysy publicznych księgozbiorów lekarskich w Polsce, „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej”, R. XIII, nr 1, Warszawa, styczeń 
1959, s. 1.

6. Kazimiera Sokołowska-Grzeszczyk, Znaki książkowe lekarzy, „Archiwum Historii Medycyny”, 1981, XLIV, 1, s. 34. Napis głosi Clara Nobilitatis Maiorum 
Antonij Schneebergerii Patritij Tigurini Helvetij, Philosophiae et etriusq. Medicinae Doctoris Stemmata. Na wstędze widnieje sentencja w języku greckim: I prze-
znaczenie, i los.
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Pierwszy znany ekslibris lekarski pol-
ski należał do Antoniego Schneebergera 
(1530–1581), uczonego i lekarza krakow-
skiego rodem z Zurychu5. Jest to znak he-
raldyczny, z klejnotem Gozdawa i skaczą-
cym kozłem na czteropolowej tarczy pod 

bogatymi labrami z liści akantu6. Najstar-
szym ekslibrisem w zbiorach naszego uni-
wersyteckiego muzeum jest znak książko-
wy niemieckiego lekarza z Norymbergi 
Johanna Abrahama Merklina (1674–1729), 
datowany na początek XVIII wieku (il. 2). 
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7. Ibidem, s. 3.
8. Ibidem, s. 46.

W XVII wieku, w epoce długotrwa-
łych wojen, zamieszek i epidemii, wiele 
zbiorów padło ofiarą pożarów i rabun-
ków. Wartość książek znacznie wzro-
sła. Ruch bibliofilski ogarnął nie tylko 
uprzywilejowane warstwy, ale także sze-
rokie kręgi drobnej szlachty i średnio-
zamożnego mieszczaństwa. Rozszerzył 
się zwyczaj oznaczania książek eksli-
brisem, rzadziej superekslibrisem. Jed-
nak wśród medyków ekslibrisu używał 
jedynie Jan Brożek (1612), znakomity 
lekarz (1581–1652)7. Większość korzy-
stała z superekslibrisu, jak Wawrzyniec 
Jakobejus, który w 1609 roku zlecił wy-
tłoczyć na przedniej okładzinie wykładu 
z logiki Arystotelesa swoje nazwisko 
z datą: Laurentius Curelovious 16098. 
Inni korzystali ze skromnych nalepek 
bądź z nadrukiem, bądź wypełnianych 
ręcznie atramentem.

W XVIII wieku, w epoce Oświece-
nia, lekarze wnieśli poważny wkład 
do rozkwitu nauk ścisłych i przyrod-
niczych, należeli też do aktywnych 
zbieraczy książek. W Warszawie wielu 
z nich było związanych z dworem kró-
lewskim tak Sasów, jak i Stanisława Au-
gusta oraz z Komisją Edukacji Narodo-
wej. W głównych ośrodkach miejskich 
w kraju stanowili trzon inteligencji i za-
razem badaczy naukowych. Znany jest 
ekslibris Jakuba Teodora Kleina (1685–
1759) z pierwszej połowy XVIII wieku, 
najwybitniejszego przyrodnika europej-
skiego, który posiadał duży zbiór ksiąg 
medycznych (il. 3).

Publiczne księgozbiory lekarskie po-
wstawały w Polsce dopiero na początku 
XIX wieku, dzięki tworzącym się w tym 
czasie towarzystwom lekarskim. Najstar-
szą biblioteką lekarską była Biblioteka 
Cesarskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w Wilnie (1806) i Biblioteka Towarzy-
stwa Lekarskiego Warszawskiego (1821). 
W okresie romantyzmu pojawiały się 
z rzadka piękne znaki książkowe rytowa-
ne w miedzi lub trawione w akwaforcie, 
jak ekslibris profesora Kliniki Chirur-
gicznej w Krakowie Ludwika Bierkow-
skiego (1801–1840) w postaci orderu 
Virtuti Militari poniżej herbu Szreniawa 
wraz z emblematami medycznymi – wę-
żem owiniętym wokół laski Eskulapa. Exlibris prof. Franciszka Masocha, XIX w., druk, 30 x 55mm, MHM WUM/2610 (il. 4)

Exlibris Ex Bibliotheca Kleiniana, miedzioryt, I połowa XVIII w., 62 × 87 mm, MHM WUM/841 (il. 3)



5–6/2022   MEDYCYNA • DYDAKTYKA • WYCHOWANIE 51

HISTORIA

9. Ibidem, s. 66.

Przeważały jednak ekslibrisy wykonane 
ze składu drukarskiego, jak skromna na-
lepka z napisem Masoch ujętym w ramkę 
z krzyżyków Franciszka Masocha (1763–
1845), profesora chirurgii na Uniwersyte-
cie Lwowskim i referenta biura sanitarnego 
w Galicji9 (il. 4). Swoje ekslibrisy posiadali 
polscy lekarze tego czasu: Józef Czekier-
ski (1777–1827) (il. 5), Ludwik Neugebau-
er (1821–1890), Adam Bochenek (1875–
1913), Bronisław Sawicki (1860–1931), 
Emil Godlewski jr (1875–1944).

Dopiero po uzyskaniu niepodległości 
po pierwszej wojnie światowej, w 1918 
roku, zaistniały warunki do tworzenia wy-
działów lekarskich uniwersytetów i klinik. 
Niektóre księgozbiory bibliotek były zna-
czone ekslibrisami, jak na przykład Biblio-
teka Muzeum Historii Medycyny w Krako-
wie czy Biblioteka Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego w Warszawie (il. 6).

Po drugiej wojnie światowej rozpoczął 
się wzmożony ruch wydawniczy, powsta-
wały zakłady naukowe, kliniki, szpitale. 
Również lekarze tworzyli nowe zbiory Ekslibris Józefa Czekierskiego, 1818, miedzioryt, 90 × 90 mm, MHM WUM/674 (il. 5)

Ekslibris Feliksa Przypkowskiego, 1912, Antoni Ciosiński, cynkotypia, 
114 × 78 mm, MHM WUM/649 (il. 7)

Exlibris Biblioteki Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, 1930, Józef Tom, 
cynkotypia kreskowa, 55 × 39 mm, MHM WUM/1515 (il. 6)
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biblioteczne, ich codzienna praca zawodowa i na-
ukowa była nie do pomyślenia bez posiadania, naj-
mniejszego nawet, księgozbioru.

Wśród kolekcjonerów ze sfer lekarskich, którzy 
dostrzegali wielką wartość ekslibrisów, zarówno 
artystyczną, jak i historyczną, kulturalną oraz 
pamiątkową można wymienić Feliksa Antoniego 
Przypkowskiego (1872–1951), lekarza z Jędrzejo-
wa, którego zbiory liczyły kilka tysięcy ekslibri-
sów (il. 7). Zbiory te od 1962 roku są udostępnia-
ne zwiedzającym w Muzeum im. Przypkowskich 
w Jędrzejowie. Lekarz z Krakowa Zygmunt Kle-
mensiewicz (1874–1948) zgromadził zbiór liczą-
cy ponad 7000 ekslibrisów polskich (il. 8), który 
w 1948 roku przeszedł w posiadanie Ossolineum 
we Wrocławiu. Zasłużonym kolekcjonerem pol-
skich ekslibrisów medycznych był Zygmunt Klu-
kowski (1885–1959), lekarz ze Szczebrzeszyna, 
historyk i pamiętnikarz (il. 9). Po jego śmierci 
zbiór przekazano do Głównej Biblioteki Lekar-
skiej w Warszawie. Zaczątkiem zbioru ekslibrisów 
w Gabinecie Rycin Uniwersytetu Warszawskiego 
stała się kolekcja ginekologa Zbigniewa Filara 
(1911–1962) (il. 10).

Ekslibris medyczny stanowi dużą wartość 
nie tylko dla bibliofilów, kolekcjonerów, history-
ków sztuki, ale także dla historyków medycyny. 
Artystyczny znak własnościowy, naklejony na za-
chowanych książkach, pozwala na odtworzenie ist-
niejącego księgozbioru i może być uzupełnieniem 
dokładnej biografii lekarza. ■

mgr Monika Klimowska 
Muzeum Historii Medycyny WUM

Exlibris Zbigniewa Filara, 1962, Bogusław Brandt, miedzioryt, 85 × 89 mm, 
MHM WUM/75 (il. 10)

Exlibris Zygmunta Klukowskiego, 1926, Jan Klukowski, drzeworyt, 102 × 97 mm, 
MHM WUM/1997 (il. 9)

Ekslibris Zygmunta Klemensiewicza, 1938, Alfred Birkenmayer, cynkotypia, 
140 × 97 mm, MHM WUM/824 (il. 8)




