
 

Staropolski ekslibris na tle 
ówczesnych form emblematycznych 



 
 
 
Exlibris Macieja Drzewickiego (drzew. z r. 
1516). 135 x 105 mm. 



 
Karta tytułowa pierwszego zbioru emblematów: A. 
Alciato, Emblematum liber, per Heynricum 
Steynerum, excusum Augustae Vindelicorum 28 II 
1531, k. A1r. 



Przykład stemmatu złożonego z tytułu, ryciny 
herbowej i wiersza. 
 
P. Umiastowski, Nauka o morowym powietrzu 
na czwory księgi rozłożona [...], w Krakowie w 
drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 1591, k. 
A1v. 



 
 
 
 
 
 
 
Przykład stematu o nietypowym układzie: wiersz w 
formie lirycznej (strofa saficka mniejsza) umieszczony 
obok ryciny heraldycznej.  
 
J. Łaski, Oratio ad Leonem X in obedientia nomine 
Sigismundi regis Poloniae [...] habita 13 Iunii 1513, 
[Kraków]: apud Florianum Unglerium, 1513, k. A1r. 



 
 
 
 
Ekslibris Krzysztofa Szydłowieckiego, mniejszy (drzew.). 
122 x 88 mm. 



Signa sumus celebrata tuae, Christophore, stirpis, 
 Virtute et meritis sed magis aucta tuis. 
Per te magnificos illustri nomine patres 
 Vincimus et patriae dicimus esse decus. 
  
[Jesteśmy wspaniałymi symbolami twego rodu, 
Krzysztofie, lecz wzbogaconymi twym męstwem i 
zasługami. Dzięki sławie twego imienia przewyższamy 
wielkich przodków i nazywamy się ozdobą ojczyzny.] 
 



 

Stemmat oparty o godło Krzysztofa Szydłowieckiego. 
Wzór dla późniejszych ekslibrisów? 
 
M. Hussowski, De vita et gestis divi Hyacinthi […], 
[Kraków], (in aedibus Hieronymi Vietoris, 1525), k. 
A1r. 



 
 

Ekslibris Jana Dantyszka, duży (drzew.) 125 x 
97,5 mm. 



Hanc nigram niveamque mihi Iovis alitis alam 
 Pro meritis Caesar nobile stemma dedit. 
Quod datur ex atavis clarum est, sed clarius omne 
 Quod per se virtus propria ferre solet. 
  
[Cesarz za zasługi dał mi za herb tego ptaka Jowisza o 
czarno-białych skrzydłach. Wspaniałe jest to, co 
otrzymujemy po przodkach, lecz jeszcze wspanialsze 
wszystko, co osiągnięte zostało samodzielnie dzięki 
własnej cnocie.] 



 
 
Ekslibirs Antoniego Schneebergera ojca (drzew.). 
85 x 65 mm. 



Si pater est Adam cunctis, si mater et Eva, 
 Curne omnes sumus noblitate pares? 
Degenerant homines vitiis fiuntque minores, 
 Exaltat virtus nobilitatque genus. 
  
[Jeśli ojcem wszystkich jest Adam, a matką Ewa, 
czemuż wszyscy nie jesteśmy sobie równi 
szlachectwem? Złe uczynki sprawiają, że ludzie tracą 
na wartości i znaczeniu, cnota zaś nasz rodzaj wynosi w 
górę i uszlachetnia.] 



 
 
Ekslibris Pawła Speratusa z okresu po 1529 r. 
(drzew.). 167 x 113 mm. 



Me sibi Speratus proprio aere suisque paravit, 
 Atque usum voluit cuilibet esse bono. 
Si bonus es, domino reddes tibi gratia dicens, 
 Detineas, malus es, iure nec usus erit. 
  
[Speratus nabył mnie za kruszec dla siebie i swoich 
przyjaciół, bym służyła każdemu, kto jest porządny. 
Jeśli jesteś dobry, zwrócisz mnie wdzięczną ci za to 
mojemu panu, jeśli zaś jesteś zły, to zatrzymasz i nie 
zastosujesz się do polecenia.] 



In labore fructus (Praca wydaje owoce), emblemat 
Johannesa Sambucusa mówiący, że źródłem prawdziwego 
szlachectwa są cnota i praca intelektualna. 
 
J. Sambucus, Emblemata cum aliquot nummis antiqui 
operis […], Antverpiae ex officina Christophori Plantini 
1564, s. 200.  
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