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KoMPleKS MuzeAlNy PlANtINA-MoRetuSA W ANtWeRPII

zusammenfassung

Der Autor in Antwerpen beschrieb den gesamten Komplex der Druckerei von Krzysztof Plantin aus 
dem 16. Jahrhundert, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Druckmaschine der Welt. Ausgehend 
von einer Analyse der im Museum präsentierten Monumente der Druckkunst versuchte der Autor aufzu-
decken, wie der Druck in �uropa an der Schwelle des Humanismus und der dahinter stehenden Reformen 
aussah. Der Artikel zeichnet sich durch den damaligen Druckprozess aus, mit einem breiten Fokus auf den 
Hintergrund und den historischen Kontext.

Streszczenie

Autor, będąc w Antwerpii opisał cały kompleks XVI-wiecznej drukarni Krzysztofa Plantina, jednej 
z najważniejszych, jeśli nie najważniejszej tłoczni ówczesnego świata. Opierając się na analizie zabyt-
ków sztuki drukarskiej prezentowanych w Muzeum Autor starał się ujawnić, jak wyglądało drukarstwo 
w �uropie na progu humanizmu i reform za nim idących. Artykuł charakteryzuje ówczesny proces druku 
z szerokim uwzględnieniem tła i kontekstu historycznego.

Dom Plantina jest z punktu widzenia bibliologa najważniejszym muzeum Antwer-
pii. Jego gościem była w 1964 r. Alodia Kawecka-Gryczowa, publikując po powrocie 
krótką charakterystykę Muzeum na łamach Przeglądu Bibliotecznego1. Dodatkowo 

1 Alodia Kawecka-Gryczowa, Z wycieczki do Belgii: Muzeum Plantin-Moretus w Antwerpii. Prze. 
Bibli.1964 R. 32 z. 4 s. 218-221

muzEA
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Officina Plantiniana była jeszcze przedmiotem badań Barbary Górskiej2. Obydwie 
te prace, skupiając się na nieco innym zakresie nie musiały charakteryzować w spo-
sób szczegółowy eksponowanych w Muzeum obiektów. Dlatego też niniejszy artykuł 
stawia sobie za cel przedstawienie w miarę obszernej i szczegółowej charakterystyki 
prezentowanych zabytków piśmienniczych, jak również innych eksponatów znajdują-
cych się w Muzeum Plantina-Moretusa, z jednoczesnym uwzględnieniem kontekstu 
historycznego obejmującego dzieje drukarstwa europejskiego. Pragnę zaznaczyć, że 
wszystkie informacje zawarte w artykule pochodzą z krótkich, lakonicznych opisów 
widniejących pod eksponowanymi zabytkami w Muzeum, stąd w przypisach rzadko 
znajdziemy odwołania do literatury.  

tło historyczne

W XVI wieku Niderlandy stanowiły już i były uważane za bardzo zamożne tereny. 
Rozkwit gospodarczy nastąpił dzięki wysokozurbanizowanemu obszarowi oraz liczbie 
mieszkańców wynoszącej 3 mln mieszkańców w ponad 300 miastach. Miasta te w re-
zultacie kontrolowały 50% europejskiego handlu- co sprawiło, że stały się najbardziej 
rozwiniętym obszarem �uropy. Silne, niezależne ekonomicznie niderlandzkie miesz-
czaństwo stanowiło podatny grunt dla idei reformacyjnych zapoczątkowanych wystą-
pieniem Marcina Lutra w 1517 r. Luteranie główne wpływy zdobyli głównie właśnie 
we Flandrii, a Antwerpia stała się najistotniejszym i najsilniejszym centrum myśli naj-
pierw luterańskiej a później bastionem myśli kalwińskiej. Nauka Kalwina była wyjąt-
kowo dobrze dostosowana do potrzeb tutejszego, zamożnego społeczeństwa. Teza, że 
powodzenie życiowe jest przejawem łaski bożej, a bogacenie się – nagrodą za cnotliwe 
życie była głównym mottem przyświecającym działalności kupców i wczesnokapitali-
stycznych przedsiębiorców. Dla przykładu, Kalwin uznawał pobieranie procentów od 
pożyczek oraz wszelkich inwestycji w tym inwestowanego kapitału. Nakazy etyczne 
płynące z nauki Kalwina sprzyjały rozwojowi elementów wczesnego kapitalizmu. De-
mokratyczna struktura organizacyjna kościoła kalwińskiego była ważnym elementem 
przyciągającym mieszczaństwo3.

Natomiast sama Officina Plantiniana, znana również jako Wydawnictwo Plantina 
lub Drukarnia Plantina powstała w Antwerpii w 1555 z inicjatywy Krzysztofa Plantina 
(1520-89), największego drukarza i wydawcy w jego czasach. Oficyna rozrosła się 
do wielkości drukarni i wydawnictwa jednocześnie a sam Plantin przyczynił się do 
rozwoju sztuki drukarskiej w Antwerpii, Wenecji, Lejdzie i Paryżu. Sprawił, że obszar 
Niderlandów stał się jednym z najważniejszych centrów druku w �uropie. Archiwa 

2 Ważna praca z punktu widzenia polskich badań nad Plantinem: Barbara Górska, Krzysztof Plantin 
i Officina Plantiniana, Wrocław: Ossolineum, 1989 (Książki o Książce)

3 J. Bal icki , Maria Bogucka: Historia Holandii. Wrocław 1976 s. 87
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działalności Oficyny są obecnie ważnym źródłem do badań nad handlem książką w �u-
ropie, historii gospodarczej �uropy oraz jej rozwoju społecznego i intelektualnego.

Muzeum Plantina-Moretusa znajduje się przy Vrijdagmarkt 22. Do czytelni Mu-
zeum można się dostać również od strony Vrijdagmarktstraatje 2. Wejście to szczegól-
nie wykorzystywane jest w poniedziałki, kiedy Muzeum jest nieczynne. 

Budynek był drukarnią tłoczącą największą liczbę książek w Niderlandach w XVI 
w. Stanowił miejsce spotkań humanistów tamtego okresu. Jak podkreślono wcześniej, 
Muzeum jest kontynuacją Officiny Plantiniana ufundowanej przez Christoffela Planti-
na (ok. 1520-1589) w 1555 r., jako pierwszej uprzemysłowionej drukarni w świecie4. 
Na Muzeum składa się 35 sal. Po wykupieniu biletu5 przechodzi się do Sali 1 przezna-
czonej na prezentację ekspozycji czasowych.

W Sali 2 zwanej Dużym Salonem (Het grote salon), eksponowana jest produkcja 
książkowa prezentująca relacje i sprawozdania z podróży. Podkreślić należy że Rene-
sans charakteryzował się wręcz nienasyconym pragnieniem docierania do nowej wie-
dzy. Jedną z możliwych dróg jej zdobywania były przeprowadzane długie podróże na 
nowe kontynenty. Powstające potem raporty wzbogacane były wywierającymi głębo-
kie wrażenie ilustracjami np. zwierząt, które były dotąd zupełnie nieznane w �uropie.  

Sala nr 3 stanowiącą nacodzień Salę Rękopisów (De manuscriptenzaal) zawiera 
wyselekcjonowane rękopisy pochodzące z okresu od IX do XVIII wieku.

Do Sali 4, (De Boekwinkel) wchodzi się z zewnątrz, po wcześniejszym wyjściu na 
renesansowy dziedziniec Muzeum. Znajduje się tam sklep o proweniencji XVII-wiecz-
nej, skąd rozchodziły się druki na cały ówczesny czytający świat. Na ścianach wewnątrz 
sklepu umieszczone są listy cen druków szkolnych oraz Index librorum prohibitorum 
z r. 15696. W pomieszczeniu znajduje się również waga oraz cztery regały druków7. 

Sala 5 stanowi zaplecze sklepu (De achterwinkel). Pomieszczenie było zarezerwo-
wane dla osób prowadzących księgi rachunkowe. Samo umeblowanie (szafa, stół oraz 
krzesło) w stylu charakterystycznego flamandzkiego baroku pochodzi z 1652 r.

Sala 6 jest Salą gobelinów (De zaal met de wandtapijen). To XVII-wieczne patry-
cjuszowskie pomieszczenie eksponuje gobeliny (z motywami roślinnymi) pochodzące 
z miasta Oudenaarde8 słynącego w XVI wieku z ich wyrobu. Dodatkowymi elemen-
tami salonu są 4 bloki drzeworytowe ilustrujące ptaki rajskie wykorzystane w dru-
kach Carolusa Clusiusa i Joannesa �usebiusa Nierembergiusa (HB 3898, HB 3904, HB 
3924, HB 3948). 

4 Plantin osiedlił się w Antwerpii w 1549 r.
5 Osoby do 26 roku życia- 4€, powyżej 26 roku życia- 6€, środowisko nauki oraz mieszkańcy Antwerpii- 

wstęp bezpłatny. Muzeum otwarte jest w godz. 10.00-17.00.
6 Pełny tytuł egzemplarza Plantina: Librorum prohibitorum index. Ex mandato Regiae Catholicae 

Maiesta et Illustriss. Ducis Albani, Consilique Regii Decreto Editus. 
7 Grzbiety czyste, nie zdradzają żadnych tytułów; druki zabezpieczone kratą i szkłem.
8 Miasto położone we wschodniej części Flandrii na południe od Gandawy (nazywane perłą Ardenów)
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Najważniejszym dziełem C. Clusiusa (1526-1609), działającego we Flandrii francu-
skiego najwybitniejszego botanika XVI wieku, lekarza, ale też jednocześnie tłumacza 
i wydawcy jest monumentalna, wyłącznie zoologiczna praca opublikowana we współ-
pracy z oficyną Plantina pt.: Exoticorum libri decem... item Petri Bellonii observationes 
(B 955). Wydrukowana w Lejdzie przez Oficynę w r. 1605 jest jedną z pierwszych 
syntez wiedzy o europejskiej florze. Stworzył i ogłosił w nim C. Clusius pierwsze na-
ukowe sensu stricto opisy gatunków roślin. Dzieło jest zoologicznym i botanicznym 
kompendium w języku łacińskim. Jej pięć części zawiera również informacje na te-
mat egzotycznych zwierząt. Praca w całości ilustrowana jest drzeworytami. Pojawiło 
się w niej wiele nowych, nieznanych dotąd rozwijającemu się światu ilustracji. Praca 
Clusiusa stanowiła więc wielką wartość dla rozwoju studiów z zakresu zoologii. Pre-
zentowana kopia Muzeum Plantina-Moretusa jest wyjątkowo interesująca ze względu 
na zawarty w niej suplement i erratę dodaną przez Clusiusa już po wytłoczeniu druku9. 
Àpropos Autora; warto również przypomnieć, że C. Clusius był twórcą jednego z pierw-
szych europejskich ogrodów botanicznych (w Lejdzie), przez co jest uznawany za ojca 
współczesnego Ogrodnictwa i pierwszego mikrologa w historii światowej botaniki.

Z Salonu gobelinów po raz drugi kierujemy się na dziedziniec, po czym wchodzimy 
do Sali 7. Jest nią Sala dydaktyczna (De didactische zaal). W pomieszczeniu znajduje 
się edukacyjna gra przeznaczona z myślą o młodzieży w ramach projektu (MuseJa!). 
Jest to kopia prasy drukarskiej wykonana na zamówienie przez międzynarodowy ja-
poński koncern Toppan Printing Company w skali 1:1. Wykorzystywana jest dla wy-
świetlenia i uzmysłowienia młodym ludziom procesu produkcji druku. 

Kolejnym pomieszczeniem jest Sala nr 8, którą stanowi Kuchnia (De keuken). Po-
czątkowo pomieszczenie było używane przez Plantina, jako pralnia, a z drugiej jego 
strony, jako pomieszczenie służące do przechowywania papieru. Dopiero w później-
szym okresie przemianowane zostało na kuchnię. Możemy w niej podziwiać kilka sta-
rych naczyń oraz przyborów do preparacji papieru pochodzących z okresu aktywności 
Plantina. 

Sala 9 stanowi pomieszczenie korektorskie (De kamer van de proeflezers). Ana-
lizowano w nim poprawne ułożenie czcionek, kontrolowano ewentualne pojawianie 
się błędów, sprawdzano paginację, ortografię oraz skróty. Powiedzieć w tym miejscu 
należy, że XVI-wieczni korektorzy odgrywali bardzo ważną rolę w kreowaniu kształtu 
kompozycji strony. Najbardziej przyciągającym badaczy obiektem muzealnym eks-

9 Dodatkowy druk Carolusa Clusiusa prezentowany w Salonie gobelinów w ramach ekspozycji Won-
derlycke Dieren auf Papier zur Zeit von Plantin to: Nicolaus Monardes, De simplicibus medicamentis ex 
occidentàli India delatis, quorum in medicina usus est przetłumaczony przez Clusiusa a wydrukowany 
w Antwerpii przez C. Plantina w 1574 r. (A 14444). Prezentowany w tym miejscu jest również druk Joan-
nesa �usebiusa Nierembergiusa, Historia naturae, maxime peregrinae, libris XVI distincta wydrukowany 
w Antwerpii przez Balthasara I Moretusa w 1635 r. (K 126). 
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Il. 1: Schemat ułożenia czcionek w prasach Plantina 
(obecnie w specjalnych szufladach Sali dydaktycznej Muzeum)

ponowanym w sali jest duży stół, na którym pracowali czołowi korektorzy Plantina: 
Cornelis Kiel (Kilianus; 1528-1607) oraz Raphelengius (Frans van Ravelingen; 1539-
1597). 

Cornelis Kiel znany jest pod różnymi pseudonimami. Według zwyczaju ówczesne-
go czasu okresu prerenesansu jego imię często było wymawiane po łacinie i brzmiało 
Cornelius Kilianus. Wariant ten został później ostatecznie skrócony i „zflandryzowa-
ny” do imienia Kilian, pod którym najbardziej znany jest do dzisiaj. Natomiast jego 
oficjalne nazwisko brzmi: Cornelis Abts van Kiele. Był on południowoholenderskim 
językoznawcą, poetą i przede wszystkim korektorem i leksykografem, współpracują-
cym zarówno z Plantinem (od 1558 roku), jak i z Janem I Moretusem. Początkowo pra-
cował jako drukarz, później również jako zecer by następnie awansować na zastępcę C. 
Plantina. W 1565 został najważniejszym korektorem Oficyny. Było to duże wyróżnie-
nie, gdyż dotąd funkcja korektora przysługiwała wyłącznie naukowcom. Pozycja taka 
była też bardzo dobrze płatna. W awansie pomógł mu talent językowy, który zresztą 
bardzo szybko zobaczył C. Plantin, nakładając na Killiana mnóstwo nowych obowiąz-
ków. Przede wszystkim miał pracować nad produkcją Poligloty antwerpskiej, wydanej 
przez Plantina w ośmiu tomach (i trzech językach) w latach 1568-1572. Do dzisiaj druk 
naukowy Biblii z przekładami syryjskimi i łacińskimi jest uważany za jeden z cudów 
początków drukarstwa w ogóle. Właśnie dzięki wyżej podkreślanym talentom od 1580 
r. pracował dla rządu Flandrii w czasie powstania przeciwko okupacji hiszpańskiej. 
Zdobył i przetłumaczył hiszpańskie dokumenty dotyczące inwazji na Niderlandy. Był 
również znanym poetą. Tłumaczył też naukowe dzieła Holendrów. Killian wniósł też 
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wiele w przygotowanie pierwszego nowoczesnego, wydanego w 1578 r. i będącego 
wzorem dla później wydawanych słowników etymologicznych niderlandzkiego wy-
dawnictwa słownikowego Thesaurus Theutonicae linguae: Schat der Neder- duytscher 
spraken. Było to bez wątpienia jego Opus Magnum. Praca była rezultatem ponad 40 lat 
badań Killiana i odniosła wielki sukces wśród wielkich uczonych swego czasu, ale tak 
naprawdę nigdy nie traktowali go jako humanisty par excellence. Znaczenie Corneli-
sa Kiela dla rozwoju języka niderlandzkiego może zobrazować fakt, iż praca ta była 
najważniejszym i standardowo wykorzystywanym słownikiem języka niderlandzkiego 
aż do końca XVIII wieku. Miała więc bardzo długą i chlubną tradycję; doczekała się, 
aż jedenastu wydań. Zmarł 15 kwietnia 1607 r. W 2007 roku obchodziliśmy 400-setną 
rocznicę śmierci. Otrzymał skromny pogrzeb w Kościele Najświętszej Marii Panny 
w Antwerpii. W Sali Korektorów znajduje się jego popiersie. 

Drugim wielkim korektorem pracującym z Plantinem był Raphelengius (Frans van 
Ravelingen ur. 27 lutego 1539 w Lannoy Nord-Pas-de Calais we Francji- zm. 20 lipca 
1597 w Lejdzie), holenderski i flamandzki uczony, drukarz i księgarz, specjalista od ję-
zyków orientalnych, imponował wiedzą w zakresie języków: hebrajskiego, arabskiego 
i perskiego. 23 czerwca 1565 roku ożenił się z Marguerite Plantin siostrą C. Plantina. 

Il.1: Franciscus Raphelengius. Portret. [W]: Jean Jacques Boissard, Bibliotheca chalcogra-
phica... 1652-1669. Cyfrowe fascimille druku dostępne w bazie danych Mannheimer Texte 

Online (MAT�O). URL: www.uni-mannheim.de/mateo [Data dostępu: 2007-08-22]
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Współpracował z Plantinem również w czasie jego aktywności w Lejdzie (w okresie 
1583-1585), gdzie był kierownikiem Jego biura. Był mocno zaangażowany w druk 
Biblii Polygloty. Został w końcu oficjalnym drukarzem tamtejszego Uniwersytetu. Jest 
również autorem Leksykonu arabsko-łacińskiego, opublikowanego już po jego śmierci 
w 1613 r. W Sali Korektorów znajduje się jego portret autorstwa Petera Paula Rubensa. 
Na środku Sali znajduje się gablota z pojedynczymi stronami druków, na których wy-
raźnie widoczne są znaki korektorskie.

Bezpośrednio z Sali korektorów udajemy się do małej salki 10, w której zorganizo-
wane jest biuro (Het kantoor). Pomieszczenie służyło Plantinowi do przeprowadzania 
operacji finansowych. Plantin przechowywał tu pieniądze, a także wypłacał wynagro-
dzenia oraz przyjmował wpłaty. Wyeksponowanymi w kantorze obiektami muzealny-
mi są ośmioszufladowa skrytka umieszczona w ścianie oraz dębowe biurko i kasa. 

Pomieszczenie 11 (De kamer van Justus Lipsius) poświęcone jest Justusowi Lipsiu-
sowi. Postaci tej pozwolę sobie poświęcić więcej miejsca. 

Justus Lipsius (ur. 18 października 1547 w Overijse {małe miasto pomiędzy Bruk-
selą a Louvain}- zm. 23 marca 1606 w Leuven) był flamandzkim filozofem, filologiem 
klasycznym i historykiem, wysoko cenionym w humanistycznych kręgach ze względu 
na znajomość kultury łacińskiej, encyklopedycznej wręcz wiedzy na temat łacińskich 
i greckich autorów, całej starożytnej kultury oraz idei klasycznego antyku. Początkowo 
pobierał nauki w mieście Hainaut. Jego pobyt w tym mieście okazał się być krótko-
trwałym, ponieważ w wieku 15 lat został adeptem kolegium jezuickim w Kolonii. Od 
roku 1564 (i 16 roku życia) uczył się na katolickim uniwersytecie w Louvain, która 
stała się jego Alma Mater. To właśnie w Louvain dobrze opanował łacinę, która była 
kluczem niezbędnym do zdobywania dalszej wiedzy. Studiował prawo, dużo również 
czytał klasyków greckich. Następnie nauczał w luterańskiej Lejdzie i kalwińskiej Je-
nie. Od rodziców odziedziczył dom w stoczni miasta Overijse (prowincja Brabancja 
Flamandzka), gdzie zamieszkał z żoną �lisabeth Durieu. (Dom został spalony w 1548 
r., na jego miejsce ojciec Justusa wybudował drugi, kamienny). W 1565 r. umiera jego 
ojciec, a niedługo potem matka. Dzięki kardynałowi ze strony Habsburgów hiszpań-
skich Antoine Perrenot de Granvelle, jednego z najbardziej wpływowych europejskich 
polityków i znanego kolekcjonera sztuki, największego prywatnego kolekcjonera swo-
ich czasów 20-letni wówczas Justus Lipsius poznał życie w Watykanie, zafascynował 
się rzymskim antykiem oraz m. in. bibliotekami; ogólnie rzecz biorąc nasiąknął kli-
matem humanizmu. Jednak w 1570 r. powrócił do Leuven a jesienią 1571 r. wyjechał 
do Wiednia by podjąć bezowocną –jak się okazało- próbę uzyskania pracy na dworze 
Cesarza Maksymiliana II Habsburga. Przyjął i popierał nauki Marcina Lutra. W końcu 
przeprowadził się do Jeny, gdzie podjął stanowisko wykładowcy na Uniwersytecie. 
Tam dowiaduje się, że wojska hiszpańskie rabują dziedzictwo kulturowe Flandrii. Ze 
względu na zagrożenie wojną ucieka do Leuven a następnie do jeszcze wolnej i bez-
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piecznej Antwerpii. W czasie powstania Niderlandów traci siostrę oraz szwagra, a na-
stępnie syna, który został brutalnie zamordowany podczas służby wojskowej. Ucie-
ka więc na północ Holandii, do Lejdy, gdzie został wybrany na Rektora powstałego 
w 1575 r. (Lipsius pracował tam od 1579 r.) najstarszego holenderskiego uniwersytetu. 
Był wybierany na stanowisko Rektora czterokrotnie. Doczekał się wielkiego uznania 
i sławy. Dał z siebie dużo dla rozwoju innowacyjności w pierwszych latach funkcjono-
wania uczelni. Jego kariera akademicka na Uniwersytecie w Lejdzie trwała 11 lat i był 
to okres bardzo płodny w Jego życiu, dokumentują to liczne publikacje ukierunkowane 
na badania myśli Seneki, Tacyta oraz filozofów stoickich. Następnie wraca do Leuven 
na stanowisko profesora. Zaskakuje nowoczesnym sposobem nauczania. Szczególną 
uwagę poświęca synom wpływowych przyjaciół, którym robił w ten sposób przysłu-
gę pozwalając im mieszkać we własnym domu (był w tej grupie m. in. Filip Rubens, 
brat Petera Paula- światowej sławy malarza). Lipsius stał się wizytówką Uniwersytetu 
w Leuven. Był symbolem sukcesu kontrreformacji w Południowej Holandii.  Justus 
Lipsius zmarł w nocy z 23 na 24 marca 1606 r. w swoim domu w Leuven. Kilka dni 
przed śmierci a zajęty był czytaniem. Bogaty księgozbiór prywatny odziedziczył wnuk 
jego siostry Marii. Jego żona Anna Vande Calster przeżyła jeszcze 13 lat. Umiera 11 
września 1619 r. Została pochowana obok męża. 

Justus Lipsius był obok �razma jednym z najważniejszych i najbardziej znanych 
przedstawicieli XVI-wiecznych idei humanistycznych. Jako przyjaciel Plantina, two-
rzył i miał wpływ na klimat intelektualny środowiska. Plantin drukował jego dzieła, 
Lipsius dbał natomiast o poprawność typograficzną i językową plantinowskich wy-
dawnictw. W Lejdzie obaj mieszkali przy tej samej ulicy: Breestraat. Z jego dzieł wy-
mienię tylko jedno, najbardziej znane: De Constantia libri duo, qui alloquium praeci-
pue continent in publicis malis, które wydrukował Plantin w Lejdzie w 1584 r.10

Nad kominkiem znajduje się obraz Justus Lipsius and his Pupils P. P. Rubensa (jest 
to niestety kopia). Oryginalną pracą Rubensa jest natomiast portret Seneki. 

Sala 12 nazwana została Pokojem humanistów (De humanisterkamer). Wszystkie 
druki (5 wol.) oraz dokumenty prezentowane w tym pokoju są związane z Justusem 
Lipsiusem. Muzeum posiada również w swych zbiorach w przybliżeniu 130 listów na-
pisanych przez Lipsiusa. Dodatkowo na ścianie znajduje się monumentalne popiersie 
tego wielkiego uczonego-humanisty. 

10 Dodatkowo prezentowane są w ramach ekspozycji dwa XVII-wieczne druki J. Lipsiusa, które stano-
wią (szczególnie pierwszy z nich) typową dla Lipsiusa formę publikowania: szkic-list (esej). Mimo, że 
listy te badają dany przedmiot w sposób bardzo dokładny, są adresowane do poszczególnych osób, które 
niemniej tak naprawdę nie istnieją. Druki otwarte są na stronach przedstawiajcych ilustracje słoni: Laus 
elephanti, [in]: Epistolarum selectarum centuria prima miscellanea. Antwerpen, Jan I Moretus, 1605, (A 
971) oraz `t Lof van den olyphant, [in]: Veeler wonderens wondererbaarlyck lof. Amsterdam, S. Imbrecht
-A. Sneeuwater, 1664 (druk jest własnością Biblioteki Uniwersyteckiej w Louvain (Löwen), (Inv. BTAB, 
CaaA859/1). 
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Il.2: Justus Lipsius. Obraz olejny nieznanego malarza 
(1585), znajdujący się w Muzeum Plantina-Moretusa. 

Źódło: �ncyclopædia Britannica online. 
URL: http://www.britannica.com/eb/art-29941/Justu-
s-Lipsius-oil-painting-by-an-unknown-artist-1585-

in?articleTypeId=1

Sala 13 (De letterkamer) jest 
pierwszym, (pomocniczym) po-
mieszczeniem drukarni. Przecho-
wywany tu materiał nieużywanych 
czcionek drukarskich magazyno-
wany jest wciąż w ich oryginal-
nych opakowaniach. Kompozycje 
czcionek ułożone są w unikalnych, 
specjalnie obudowanych skrzy-
niach typu „rack”. W pomieszcze-
niu znajdują się również czcion-
ki ułożone w pojedyncze strony 
konkretnych dzieł. Przykładem 
jest edycja Hipokratesa w języku 
greckim. Przypomnijmy, iż Plan-
tin posiadał greckie czcionki już 
od 1565 r. Nabył je od Roberta 
Granjona (ur. 16 listopada1513 r. 
– zm. W marcu 1589 lub 1590 r.). 
francuskiego projektanta materia-
łu typograficznego oraz drukarza. 
R. Granjon pracował z różnymi 
drukarzami w Paryżu, Lyonie, 
Frankfurcie oraz Antwerpii i Rzy-
mie. Najbardziej znany jest jako 
twórca kursywy. W Lyonie pra-
cował jako bibliotekarz, drukarz 
oraz projektant czcionek. Ożenił 
się z córką Bernarda Salomona. 

Pierwszą książką z wykorzystaniem jego kroju kursywy Ojca czcionek drukarskich 
jest dzieło Dialogue de la vie et de la mort autorstwa Innocentio Ringhieri, wydane 
przez Drukarnię Roberta Granjona w 1558 r. Jego wynalazek spowodował, że król 
Henryk II dnia 26 grudnia 1557 r. dał mu wyłączność na stosowanie kursywy przez 
okres dziesięciu lat. Kursywa Granjona charakteryzowała się tym, że miała większy 
kąt nachylenia, mniejszą masę i duży kontrast pomiędzy grubszymi a cienkimi kom-
ponentami poszczególnego stempla. W 1578 r. Robert Granjon przeniósł się do Rzy-
mu, gdzie rozpoczął prace nad czcionką orientalną na potrzeby katolickich misjonarzy 
w Armenii (1579), Syrii (1580), czcionka cyrylicka (1582) oraz arabska (1580-86). 
W Paryżu i Lyonie drukował książki muzyczne, zaprojektował i stworzył całą typogra-
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Fot.1: Stemple „Ascedonica Romaniae” Roberta Granjona wykonane z miedzi, 
wyprodukowane w 1569 r na zlecenie Krzysztofa Plantina

Fot. 2: Najstarsze prasy drukarskie na świecie. Officina Plantiniana. Antwerpia.
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fię dla druków muzycznych, która była stosowana powszechnie aż do połowy XVIII 
wieku. Niektóre z materiałów używanych przez Granjona zachowały się w Muzeum 
Plantina-Moretusa w Antwerpii. 

Sercem Domu Plantina jest drukarnia główna, mieszcząca się w sali 14 (De druk-
kerij). Dwie z siedmiu znajdujących się tam pras drukarskich są najstarsze na świecie. 
�ksponowanych jest pięć płyt drukarskich z pras pochodzących z XVII i XVIII wieku 
oraz sztychy miedziorytowe z początku wieku XVIII. Prasy drukarskie ustawione są 
w szeregu po prawej stronie sali. Po lewej znajdują się cztery sześciokomorowe skrzy-
nie na czcionki oraz miejsca pracy zecerów. Jest to jednocześnie ostatnie pomieszcze-
nie na parterze. Kolejne znajdują się na I piętrze Domu Plantina. 

Przed przejściem do ich omówienia warto podkreślić, iż naukowe badania w kolek-
cjach Muzeum znajdują się głównie w rękach Antwerpskiego Towarzystwa Bibliofil-
skiego, obecnie Stowarzyszenia Antwerpskich Bibliofilów (Antwerpsche Bibliophielen 
obecnie Antwerpse Bibliofielen). Założone na początku ostatniej ćwierci XIX w. (1877) 
koncentrowało się na badaniu obszarów związanych ze starymi drukami. Obecnie 
w sposób konsekwentny realizowana jest – prócz bibliofilskiego – linia paradygma-
tu historycznoksiążkowego z naciskiem na dzieje drukarstwa. Jego członkowie mogą 
uczestniczyć w wycieczkach i korzystać z bezpłatnego dostępu do wszystkich muzeów 
miejskich w Antwerpii. Towarzystwo posiada organ publikacyjny w postaci półroczni-
ka De Gulden Passer11.

Towarzystwo reprezentują Janine De Landtsheer, Pierre Delsaerdt, Marcus Schep-
per, �velien Kayaert, Francine de Nave, Prosper Arents czy wcześniej Leon Voet 
(1919-2002), kustosz Muzeum Plantina w latach 1949-1982. Pierwszym konserwa-
torem (kustoszem) Muzeum był w XIX w. Max Rooses, autor pierwszej monografii 
o Plantinie i wydawca jego korespondencji. M. Rooses pełnił funkcję kustosza od 1877 
r. Jego następcą został J. Denucé, który opracował inwentarz archiwum. Od 1923 r. 
funkcję tę pełnił Maurits Sabbe, a następnie �miel Dilis. Pozwolę sobie w tym miej-
scu na wymienienie kilku najistotniejszych publikacji Antwerpskiego Towarzystwa 
Bibliofilskiego. Są nimi następujące prace: Iam illustravit omnia: Justus Lipsius als 
lievelingsauteur van het Plantijnse huis, (red. Jeanine De Landtsheer i Pierre Delsaerdt. 
Antwerpen, Antwerpse Bibliofielen 2006); De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: 
een reconstructie (red. Prosper Arents, współpr. Frans Baudouin, Lia Baudouin, �lly 
Cockx-Indestege, Jacques De Bie & Marcus de Schepper. (Antwerpen 2001); praca 
zbiorowa: Studies over Het drukkersgeslacht Moretus. Warte przedstawienia są wyda-
wane przez Antwerpse Bibliophielen zeszyty naukowe. Zaprezentuję ich trzy ostatnie 
numery: Koen de Vlieger-de Wilde (�d.), Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, 

11 w tłum.: Złoty Cyrkiel. Pełny tytuł: De Gulden Passer, Jaarboek van de vereniging der Antwerpse 
Bibliofielen.
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uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen12, Marcus De Schepper, ABC, Anwerpse Bi-
bliofiele Collecties (Antwerpen 2005); Abdijbibliotheken: henden | verleden | toekomst 
|, red. Pierre Delsaerdt & �velien Kayaert (Antwerpen 2005). 

Z początku ubiegłego wieku pochodzi pomnikowa praca �miela Dilisa, De rekenin-
gen der Rederijkerskamer De olijftak over de jaren 1615 tot 1629, (z. 24), Antwerpen, 
De Nederlansche Boekhandel, S. Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910.

W Antwerpii działa również także Towarzystwo Plantina (Plantin Genootschap), 
założone w 1951 r. Zajmuje się badaniami ewoluji technologii typograficznej od cza-
sów najdawniejszych, pochyla się nad problematyką estetyki w drukarstwie i wiedzy 
przekazywanej w grafice. Muzeum organizuje dwuletnie kursy w zakresie komunikacji 
graficznej, nowych tendencji w grafice (design), DTP, pre-pressu i druku cyfrowego, 
czy organizacji własnej firmy typograficznej13. 

Wracając do ekspozycji muzealnych: po zwiedzeniu poziomu parteru Muzeum, 
udajemy się w kierunku I piętra. Najpierw, po wyjściu schodami napotykamy Salę 
14 nazwaną Salą Gutenberga (De Gutenbergzaal). �ksponowane są w niej (w trzech 
oddzielnych gablotach) 3 tomy Biblii 36-wierszowej wydrukowanej nie później niż 
w 1461 r. (prawdopodobnie w latach 1458-1460) w Bambergu przez Albrechta Pfiste-
ra (ok. 1420- ok. 1466), jednego z pierwszych europejskich drukarzy, posiadającego 
i korzystającego z ruchomych czcionek bezpośrednio po wynalazku Johannesa Gu-
tenberga. Do jej druku wykorzystano więc czcionki gutenbegowskie. Nie posiadamy 
informacji, o liczbie wytłoczonych egzemplarzy. Mamy jedynie wiedzę o liczbie za-
chowanych kopii. Wynosi ona 14 egz.

Biblia 36-wierszowa przybyła do Antwerpii w 1514 r., jako prezent monasteru au-
gustiańskiego w Norymbergii. Plantin stał się właścicielem Biblii w latach 60-tych 
XVI w., którą otrzymał od nieznanego właściciela. Na jej bazie opracował w latach 
1568-1572/73 własną biblię znaną dziś, jako Biblia Polyglotta, Biblia Regia lub Biblia 
Plantiniana Było to największe swe przedsięwzięcie Plantina wykonane na polecenie 
króla Hiszpanii Filipa II.

Sala 15 jest Salą poświęconą Plantinowi (De Plantijnse zaal). Na ścianach wiszą 
XVI-wieczne portrety Plantina pędzla nieznanego malarza. �ksponaty w gablotach ilu-
strują rozwój kariery Plantina. Przedstawiają jego pierwsze dzieła wytłoczone w 1555 
r. Powiem o nich, po przedstawieniu kilku danych metrycznych. 

Podczas 34 lat swojej działalności Plantin wydrukował 2450 tytułów o dużej warto-
ści dla świata nauki. Wyprodukował 563 drzeworytów oraz wytłoczył 1887 publikacji, 

12 tyt. ang.: Directory of seventeenth-century Printers, Publishers and Booksellers in Flanders. Antwer-Antwer-
pen: Antwerpse Bibliofielen 2004

13 Serwis internetowy Towarzystwa Plantina znajduje się pod adresem URL: http://www.plantingenoot-
schap.be/ [Data dostępu: 2007-08-23].
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Fot. 3. Antwerpia w połowie XVI wieku. Uwagę przykuwa nad wyraz rozwinięty system 
transportu morskiego.

Il.2: Jan Wiericx, Portret C. Plantina.
Źródło: Sancti �phiphanii ad Physiologum. Antwerpen: C. Plantin, 1588 

[Cyfrowe fascimile]. Dostęp na stronie: http://gateway.uvic.ca/spcoll/physiologum/index.html
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Il.3: Pierwszy znak drukarski C. Plantina. Przed 1557 r. 
Źródło: Printer’s Marks of Christopher Plantin. 
[W]: Sancti �phiphanii ad Physiologum, op. cit.

co daje liczbę 55 tytułów na rok. Można zaobserwować, że liczba ta była dla Plantina 
pewną normą w aktywności.

Mówiłem o tym, że w Sali Plantina możemy się przyglądnąć najwcześniej tłoczo-
nym przez niego drukom. Wiemy skądinąd, że w pierwszym roku swojej działalności 
C. Plantin wytłoczył 9 druków. Pierwsze druki Plantina umieszczone są w trzech ga-
blotach. 

Jeśli chodzi o obrazy rozwieszone w wyżej wymienionej Sali, to pierwszy po pra-
wej stronie poczynając od wejścia stanowi portret Christoffela Plantina, którego auto-
rem jest Jan Wiericx. Portret wykorzystywany jest obecnie na ulotkach informacyjnych 
Muzeum. 

Następnie eksponowane są druki z 1555 r. w tym pierwsze dzieło Plantina: Lucius 
Annaeus Seneca, Flores, (cat. nr R 55.6) oraz Ariosto, Le premier volume de Roland 
furiaux, (cat. nr R 55.5). 

W gablocie obok uwidoczniony jest drzeworyt pierwszego znaku drukarskiego 
Plantina, stosowanego w latach 1555-56. Znak ten przedstawiał winorośl z sentencją 
na szarfie: 
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Christus Vera Vitis. 
Po roku 1557 Plantin zdecydował się na zmianę znaku. Zaadoptował więc nowy od-

cisk, którego miał nadzieję używać do końca swojej działalności. Różnicował przy tym 
znaki drukarskie, jednak niektóre z ich elementów pozostawały niezmienne. Należało 
do nich prywatne motto Plantina: Labore et Constantia oraz symbol cyrkla z bezciele-
sną ręką pociągającą okrąg. Punkt środkowy cyrkla wskazuje trwałość, ramię- ruchomą 
pracę punktu14.

14 Inne elementy, takie jak złożone granice, listwy, figury ludzi i zwierząt, oraz architektoniczne kształ-
ty były często zmieniane. Po śmierci Plantina w 1589 r., jego następcy kontynuowali stosowanie znaku 
w różnych formach

Il. 4: Znak drukarski wykorzystywany przez 
C. Plantina w 1565 r.

Il. 5: Znak drukarski wykorzystywany 
przez C. Plantina w 1566 r.

Il. 6: Znak drukarski wykorzystywany przez C. 
Plantina w 1567 r.

Il. 7: Znak drukarski wykorzystywany przez 
C. Plantina w 1569 r.
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Il. 8: Znak drukarski wykorzystywany przez C. 
Plantina w 1572 r.

Il. 9: 1572 r.

Il. 10: 1573 r. Il. 11: 1573 r.
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Il. 12: 1573 r.

Il. 13: 1588 r.
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Il. 14: 1593

Przechodząc do zabytków Muzeum: dwa druki po prawej stronie gabloty to: L’ABC 
ou instruction chrestienne pour les petits enfans wydrukowany w 1558 r. (cat. nr R 
55.7) oraz Publius Vergilius Maro, Opera pochodząca z 1564 r. (cat. nr A 748). W tym 
miejscu podziwiać możemy również oprawę Plantina z roku 1555, czyli z okresu, kie-
dy z branży introligatora, można powiedzieć - adepta czarnej sztuki - stawał się w pełni 
drukarzem. 

Przypomnijmy, że już 1549 r. nasz bohater prowadził księgarnię a równolegle zaj-
mował się również introligatorstwem. Jak już podkreślano wcześniej, Plantin założył 
drukarnię w 1555 r.

Przechodząc do drugiej części Sali Plantina napotykamy na wiszący na ścianie ka-
talog jego druków. Katalog zawiera 12 działów. 
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Nazwy podaję po łacinie z wyszczególnieniem liczby pozycji:
Theologici et �cclesiastici – 96 poz.1. 
Libri poetici- 56 poz.2. 
Gramatici varii- 12 poz.3. 
Humanorum Artium Miscelanei- 45 poz.4. 
Philosophici, Medici, Chirurgici- 24 poz.5. 
Historici et Geographici- 34 poz.6. 
Utrisque Iuris Diversi- 11 poz.7. 
Graeci et Graecolatini- 34 poz.8. 
Hebraici, Italici, Germanici- 10 poz.9. 
Hispanici, Italici, Germanici- 10 poz.10. 
Gallico Sermone Diveri- 56 poz.11. 
Flandrico Sermone Varii- 21 poz.12. 15

Katalog został sporządzony przez Jana I Moretusa (także Johann Moerentorf lub 
Joannes Moretus), urodzonego 2 maja 1543 r. w Antwerpii (zm. 1610 r.) męża drugiej 
córki Plantina. Jan Moretus wykonał katalog w 1580 r., jako prezent noworoczny dla 
słynnego wydawcy. Jan Moretus był flamandzkim drukarzem współpracującym z Plan-
tinem i pracującym dla niego już od 1557 r. , a po śmierci C. Plantina stał się właścicie-
lem potężnej firmy drukarskiej.

W drugiej części sali prezentowany jest druk będący wynikiem największego przed-
sięwzięcia Oficyny - Biblia Polyglotta. Biblię tę drukował Plantin od 1568 do 1573 r. 
na zlecenie Filipa II hiszpańskiego. 

Vis à vis Sali Plantina znajduje się salon o numerze 16, w którym sytuuje się XVIII-
wieczna czytelnia (Het 18e-eeuwse leeskabinet). Prezentowane są w niej dokumen-
ty związane z problematyką polityczną prowadzoną przez Plantina dla swych celów 
wydawniczych. Wyeksponowana jest wyraźnie rewolucja, jaka miała miejsce w Ni-
derlandach w drugiej połowie XVI wieku. Była to pierwsza rewolucja mieszczańska 
nowożytnej �uropy. Podkreślić należy, że już 200 lat przed rewolucją francuską miesz-
kańcy Niderlandów wywalczyli sobie wolność i prawa obywatelskie, stając się wzorem 
dla innych europejskich myślicieli16. Pokazane są dokumenty z czasów buntu Dolnych 
Krajów z 1578 r. świadczące o poszukiwaniu kompromisu pomiędzy niderlandzkimi 
rebeliantami a środowiskiem prohiszpańskim (cat. nr Arch. 98, fol. 33). Wydarzenia 
te obrazuje również druk Antonio van Portugal, Explanatio veri ac legitimi iuris, quo 
serverissimus Lusitaniae rex Antonius ... ad bellum Philipo regi inferendum wydruko-
wany w Lejdzie przez Plantina w 1585 r. (cat. nr A 18892). 

15 wyliczenia autora
16 Waldemar Marciniak: Niderlandy w ogniu. Historia pierwszej rewolucji mieszczańskiej. Tryb do-

stępu: www.racjonalista.pl/pdf.php/s.5004 Data dostępu: 31.01.2014.
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W latach 1583-1585 Plantin opuścił Antwerpię osiedlając się i drukując w Lej-
dzie, gdzie 8 lat wcześniej założony został uniwersytet (1575)17. Mając dobre kontakty 
z władzami uczelni wywodzącej się z nurtu kalwińskiego uzyskał funkcję drukarza 
Uniwersytetu Lejdejskiego. 

W drugiej gablocie ulokowany jest ostatni druk przed przeprowadzeniem się do 
Lejdy: Waerschouwinghe aen alle goeéte inghesetenen vanden, Nederlanden, die tot 
beschermensse vande vrijheydl ... teghens die tyrannie vande Spainghaerden ... t’samen 
verbonden ende vereenicht sijn wydrukowany Plantina w Antwerpii w 1583 r. (cat. nr 
R 24.45). Zaprezentowane są też druki ogłoszone już w Lejdzie: Adrianus Bavlandus, 
Hollandiae comitum historia et icones, 1584. 

laurens Coster: „lokalny bohater”

W tym czasie w Lejdzie znane i obecne były już druki Laurensa Janszoona Co-
stera (ok. 1370 - ok. 1440), holenderskiego drukarza działającego w mieście Harlem 
(północna Holandia) już w początkach XV w. W Holandii jest uważany jako jeden 
z pierwszych twórców prasy drukarskiej. Domniemuje się, że wykorzystywał ruchomą 
czcionkę jako pierwszy drukarz w �uropie, jeszcze przed udoskonaleniem druku przez 
Gutenberga. Według Karola �streichera jeden z pracowników Costera, Johann Fust 
wykradł Holendrowi pomysł, po czym pospiesznie wyjechał do Moguncji18. Obecnie 
w kręgach naukowych nie ma wątpliwości, że wynalazcą prasy drukarskiej był Jo-
haness Gutenberg. Informacja ta opiera się na tradycji przekazu ustanego z początku 
XVI wieku. Laurens Janszoon Coster pełnił funkcje kościelne, był też rzeczoznawcą 
i skarbnikiem miejskim. Już około 1420 roku (proszę zwrócić uwagę, jak wcześnie) 
wyrzeźbił litery z kory drzewa dla zabawy dla swych wnuków i zauważył, jak odbijają 
się w piasku. Rozpoczął też prace nad nowym typem atramentu, ale zrezygnował z kon-
tynuowania pomysłu na rzecz założenia firmy drukarskiej opartej na jego wynalazku 
z prymitywnego układu składu tekstu przy zaaranżowaniu opartej na bloku techniki 
ksylograficznej i ruchomych czcionek. Początkowo wyrzeźbiał czcionki w drewnie. 
W późniejszym okresie wykorzystywał ołów i cynę. Jego firma dobrze prosperowała i roz-
wijała się. Coster wydrukował kilka książek, w tym ilustrowane dzieło późnego średnio-
wiecza Speculum Humanae Salvationis, zawierające sceny ze Starego i Nowego Testamen-
tu które udało mu się wydać dzięki pomocy m.in. swego asystenta Jaohanna Fusta (często 
pisane Faust), który wyciął czcionki do tego dzieła. Obecnie najstarsza wersja drukowana 
tego działa to wolumin w formie blokowej, pochodzący z Augsburga z ok. 1473 r. 

Istnieje jednak wsparcie dla tezy, że Laurens Janszoon Coster mógł być prekurso-
rem w wynalezieniu ruchomej typografii. Mówi ona, że temu niderlandzkiemu rywalo-
wi Gutenberga skradziono czcionki i zawieziono do Moguncji.

17 najstarszy uniwersytet w Holandii. W Belgii najstarszym jest Uniwersytet w Leuven (1425)
18 �streicher Karol: Gutenberg. Kraków 1900, s. 7-8
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Muzeum prezentuje również druk Franciscusa Raphelengiusa, korektora i drugiego 
zięcia Plantina, posiadającego własny zakład typograficzny w Lejdzie: Adrianus Ju-
vius, Batavia, 1558 (cat. nr A 42). Inne dzieło ilustrujące lejdowską aktywność drukar-
ską Plantina to: Flavius Vegetius, De re militari libri quatuor, 1585 (cat. nr A 813).

W latach 1585-1589 Plantin wraca do Antwerpii i próbuje na nowo wskrzesić swą 
działalność typograficzną, księgarską i edytorską. Okres ten charakteryzują druki: Jo-
annes Bochius, Panegyrici in Antverpiam sibi et regi obsidione restitutam per magnum 
illum atque invictum Alexandrum Farnesium, 1587 (cat. nr A 1690) oraz Caesar Baro-
nius, Martyrologium Romanum, 1589 (cat. nr A 284).

Z sali 16 udajemy się na prawo, a następnie niewielkimi schodkami w dół, gdzie 
znajduje się sala 17 o nazwie Mała biblioteka (De kleine bibliotheek). Znajdują się 
w niej trzy duże szafy druków XVIII i XIX wiecznych. Pierwsza szafa-pięcioczęścio-
wa, druga- dwa razy po cztery regały oraz trzecia- dwuczęściowa, która zawiera 85 
tomów Bibliographie Universalle. 

W bocznej gablocie prezentowany jest druk: Georges de la Hèle, Octo missae, qu-
inque, sex et septem vocum ... Iam primum in lucem edita wydrukowany w Antwerpii 
w 1578 r. (cat. nr MPM, R 38.7).

Stamtąd udajemy się do sali 18, która poświęcona jest Janowi I Moretusowi, spad-
kobiercy firmy Plantina (De Moretuszaal). Ze względu na dużą liczbę druków zapre-
zentowanych w pomieszczeniu (18 gablot) pominę ich wymienienie. Na wyróżnienie 
zasługują jednak zaprezentowane tam tytuły z zakresu literatury kontrreformacyjnej. 
Powiedzieć trzeba jednak, że Antwerpia roku 1585 była już bardzo zanurzona w nurcie 
kontrreformacji. Zwiększone zapotrzebowanie na literaturę religijną spowodowało, że 
już w 1571 r. Jan Moretus uzyskał przywilej na druk dzieł o takim profilu. Proces ten 
ilustruje druk Graduale Romanum: de tempori et Sanctis ... (1599), który został wyda-(1599), który został wyda-
ny w nakładzie 500 egz. 

Następne pomieszczenie- małe, nienumerowane- stanowi przedsionek Sali Petera 
Paula Rubensa. Zainstalowana została tu prezentacja multimedialna poświęcona obec-
ności Rubensa w Oficynie oraz jego prac znajdujących się w Domu Plantina. Prezen-
tacja przedstawia cyfrowe kopie tych obrazów, które obecnie eksponowane są w Mu-
zeum. Z 40 dzieł Rubensa wymienię 20 najważniejszych: 

1. Jacobus Moretus (1495?-1558)
2. Adriana Gras (1515-92)
3. Jan I Moretus (1543-1610)
4. Martina Plantin (1550-1616)
5. Justus Lipsius (1547-1606)
6. Abraham Ortelius (1527-98)
7. Petrus Plantinus (1555-1611)
8. Benedictus Arias Montanus (1527-98)
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9. Lorenzo dei Medici (1449-92)
10. Ricco della Mirandola (1463-94)
11. Leo X (Giovanni dei Medici) (1475-1523)
12. Mathias Corinius (1440-90)
13. Alfonso V (1396-1458)
14. Cosimo dei Medici (1389-1464)
15. Nicholas V (Tomaso Parentucelli)
16. Portret króla �tiopii
17. Umierający Seneca
18. Justus Lipsius i jego pupile
19. Jan van Meurs- znak drukarski
20. Znak drukarski C. Plantina
Następnie przechodzimy do sali 19 dedykowanej- jak wcześniej wspomniałem – P. 

P. Rubensowi (1577-1640), jednemu z najwybitniejszych artystów epoki baroku i jego 
współpracy z Balthasarem I Moretusem (De Rubenszaal). Rubens, jako przyjaciel Bal-
thasara I Moretusa (1543-1610) ściśle z nim współpracując, wprowadził nową jakość 
w postać antwerpskiej książki barokowej. W sali prezentowane są przykłady ruben-
sowskich koncepcji stron tytułowych oraz projekty ilustracji książkowych. Niektóre 
druki posiadają nakreślone puste pola.

Il.4: Christoffel Plantin. Obraz olejny P.P. Rubensa, 
znajdujący się w Muzeum Plantina-Moretusa w Antwerpii. Źródło: Web Gallery of Art, URL: 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/rubens/index.html
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Jedną z bardziej interesujących ekspozycji jest usytuowana w Sali 20 wystawa 
druków najważniejszych drukarzy antwerpskich (De zaal der Antwerpse drukkers). 
W skład ekspozycji wchodzą druki XV-wieczne (inkunabuły), m. in. pierwszego dru-
karza antwerpskiego, Mathiasa van der Goesa, Den spieghel ofte een reghel der Ker-
sten ghelove ogłoszony 29 IV1482 r. oraz Tractatus brevis domini Bonadventure de 
modo se prepavandi ad celebrandam missam (1486?). Natomiast pierwszą książką wy-
tłoczoną w Antwerpii jest wydrukowana 8 VI 1481 r.: Simon van Venlo, Boexken van 
der officien ofte Dienst der missen. Muzeum nie posiada niestety pierwszej edycji tego 
dzieła. Przedstawiony jest reprint tego druku.

W wyniku dynamicznej produkcji inkunabułów w okresie od 1481 do roku 1500, 
w której główny udział miała Antwerpia, niderlandzkie drukarstwo mogło poszczy-
cić się wyprodukowaniem 395-ciu druków. Okres inkunabułów rozpoczął się w Belgii 
w 1481 r. w Leuven, gdzie znajdowało się pierwsze centrum niderlandzkiej produkcji, 
która opierała się na małych drukach dewocyjnych. Przykładem może być tu inkuna-
buł: Getinden van onser Lieve Vrouwen z 1497 r. wydrukowany przez Goovaerta Backa 
aktywnego od ok. 1493 do 1511 r.

Sama Antwerpia, zaspokajająca w latach 1484-1493 około 90% zapotrzebowania na 
książkę południowych Niderlandów, zrealizowała wydanie nie mniej niż 145 druków. 

Mówiąc o antwerpskich drukarzach XV wieku na pierwszym planie umieścić nale-
ży Gearaerta Leeu (ur. pomiędzy 1445 a 1450 r., w Gouda – zm. w 1492 r. w Antwer-
pii),  którego dzieła otworzyły drogę dla rozwoju drukarstwa w Belgii, postrzeganego 
jako element sztuki. G. Leeu rozpoczynający swą działalność w mieście Gouda, stał się 
najważniejszym drukarzem inkunabułów niderlandzkich. Jego pierwsze dzieło wyda-
ne w 1477 r. wydrukowane zostało w 69 egzemplarzach. W 1484 r. G. Leeu przeniósł 
swój warsztat z Goudy do Antwerpii gdzie aktywny był jeszcze 8 lat. Warto podkreślić, 
że G. Leeu drukował po łacinie, ale już również w języku narodowym. �ksportował 
także niderlandzkie tłumaczenia poza Niderlandy, m. in. na rynek angielski. Druki G. 
Leeu ilustrowane były drzeworytami, a grafiki Jego produkcji przedrukowywane były 
w wielu miastach przede wszystkim �uropy Północnej. Sala antwerpskich drukarzy 
prezentuje dwa jego dzieła: Tboeck vanden leven ons Heeren Ihesu Christi z 1487 r. 
oraz Een nuttelyck boec dat men hiet dat Passionael z 1480 r. Inni drukarze tego okre-
su to Adriaen Liesvelt (data urodzin i śmierci oraz informacja gdzie nauczył się sztuki 
drukarskiej nie została stwierdzona przez holenderskich naukowców. Jedna z tez mówi, 
że był on uczniem Gearaerta Leeu, gdyż po jego śmierci kontynuował wydanie Kroniki 
Anglii; Chronicles of the Reame of England z 1493, a późniejsze druki przygotowywał 
czcionkami G. Leeu) i Roelant van den Dorpe (?-1500), księgarz, drukarz i wydawca 
w Antwerpii. Jego firma początkowo znajdowała się w budynku klasztoru przy Huy-
vettersstrate, ale została przeniesiona. Jego najstarszy zachowany w Muzeum Plantina 
druk zatytułowany Hoefkijn van devotien datowany jest na rok 1496., natomiast naj-
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wybitniejszym osiągnięciem typograficznym jest Cronyke van Brabant z 1487 r., która 
zawiera rozkładane o dużych formatach arkusze przedstawiające genealogię Braban-
cji. Kopia przechowywana jest w Bibliotece Królewskiej w Brukseli (sygn. B 1371). 
Po śmierci van den Dorpe’a w 1500 r., firmę prowadziła przez rok Żona, a następnie 
czcionki i drzeworyty zostały przejęte przez Jana van Doesborcha uczył się rzemiosła 
drukowania. Widać wyraźnie, że koniec XV stulecia przynosi Antwerpii Złoty Wiek 
nie tylko na polu rozwoju ekonomicznego, ale również sztuki drukarskiej. 

Od początku XVI wieku, do jego połowy środowisko drukarskie Antwerpii zbudo-
wało centrum typograficzne dla całego obszaru Niderlandów. Dzięki swej dynamicznej 
aktywności przypadło mu bowiem więcej niż 50% produkcji książkowej. 75 drukarzy 
sprawiło, że w latach 1500-1540 przypadło Antwerpii aż 80% całej produkcji belgij-
skiej. Natomiast II połowa wieku XVI ze względu na dużą produkcję i narodowy cha-
rakter druków nazywana jest już expressis verbis �rą Plantina. 

Twórcami sukcesu wydawniczego Antwerpii byli m. in. Hendrik �ckert van Hom-Hendrik �ckert van Hom-
bergh, Jan van Doesborgh oraz Willem Vorsterman. Na bazie typografii tych dwóch 
drukarzy w początkach XVI w. zarysowała się w tendencja pojawiania się elementów 
charakterystycznych dla gotyku (gothic tradition of incunabula). Nurt ten reprezentują 
druki Hendrika �ckerta van Hombergh, Dit is dleven Ons Liefs Heren Ihesu Christi wy-
drukowany w 1512 r.19; Jana van Doesborgh, Den oorspronck onser salicheit z 1517 r.20 
oraz Willema Vorstermana, Die excellente Cronike van Vlaenderen z 1531 r. im here

Kolejna era drukarstwa antwerpskiego to druga i trzecia ćwierć XVI w. Najważniej-
szym drukarzem tego okresu był Michel Hillen van Hoogstraeten działający w latach 
1518-46 (†1558). Muzeum prezentuje druk D. �rasmus Precatio dominica digesta in 
septem partibus wydrukowany przez van Hoogstraetena w 1524 r. 

Pionierem drukarstwa belgijskiego był Dirk Martens (1446 lub 7-1534), rozpoczy-
nający działalność w mieście Aarst już w 1473 r. W latach 1494-97 oraz już w XVI 
wieku- w latach 1502-12 działał w Antwerpii. Jego antwerpską działalność obrazuje 
druk Angelus Politianus, Epistolae pochodzący z 1510 r. 

Drukarstwo antwerpskie końca pierwszej połowy XVI w. prezentowało już nowy 
styl: styl renesansowy.

Przykładem może być druk o zdecydowanie mniejszym formacie: Gillis Coppens 
van Diest i jego druk Bartholomaeus Georgius, De afflictionae tam captivorum quam 

19 Cyfrowa kopia dzieła znajduje się pod adresem: http://anet.ua.ac.be/submit.phtml?UDse-
s=31922998%3A240928&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=%25Start:bopwexe&UDopa-
c=opacua&UDextra=digital=uarg~oloi=o:lvd:3340607 Data dostępu: 19.01.2015.

20 Interesujący reprint ujawniający sylwetkę Jana van Doesborgh dostępny jest w sieci Internet: zob. R. 
PROCTOR, Jan van Doesborgh. Printer At Antwerp. An �ssay In Bibliography. (Oryginalnie opubliko-
wany w grudniu 1894 r. dla Londyńskiego Towarzystwa Bibliograficznego). Tryb dostępu:  http://www.
forgottenbooks.com/download_pdf/Jan_van_Doesborgh_Printer_at_Antwerp_1000770484.pdf Data do-
stępu: 19.01.2015. 
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etiam sub Turcae tributo viventium Christianorum wydrukowany w 1544 r. czy rów-
nież małoformatowy M. de Keyser (pseudo: Lempereur lub Caesar), Horae in laudem 
Beatissimae Virginis secundum consuetudirem Romanae Curae z 1528 r. Z 1540 r. 
pochodzą druki dwóch drukarzy: Joannesa Cvinitusa: Christianus Massaeus, Chroni-
corum libri viginti oraz oraz J. Steelsiusa, Joannes Sapidus, Anabion. 

W okresie �ry Plantina (1550-1600) działało w Antwerpii również wielu innych 
drukarzy. Przypomnijmy, że Antwerpia rozwijała w tym okresie swój rynek książki 
na poziomie międzynarodowym. Drukarzami �ry Plantina byli typografowie tłoczący 
teksty w językach narodowych: Weduwe M. Nucius, La primera parte de Orlando Fu-
rioso; traduzido en Romance Castellano por don Jeronimo de Urrea z 1558 r.; oraz J. 
Bellerus, Jose de Damhoudere, Practique judicaire ès causes criminelles z 1564 r. W 
Sali antwerpskich drukarzy prezentowany jest również druk tłoczony wspólnie przez J. 
Bellerusa i G. Smitsa, Los doze libros de la Eneida de Vergilio. Procz tego W. Silvius, 
Ludovico Guicciardini Descrittione di tutti i Paesi Bassi z 1567 r.; J. van Waesberghe, 
Les sis comédies de Térence ogłoszona w 1565 r. oraz wydrukowana w końcu XVI w. 
(1599) w dwóch językach praca Arnolda Coningsa, The primer or office of the blessed 
Virgin-Marie, in Latin and English. 

Mówiąc o sytuacji książki antwerpskicj w XVII stuleciu wskazać należy na zmiany 
zagrażające książce erudycyjnej. W okresie tym Antwerpia traci hegemonię wydaw-
niczą na rzecz Brukseli. Nie ma mowy o sprzyjającym klimacie dla rozwoju sztuki 
drukarskiej, jaki panował w Antwerpii przez ostatnie 150 lat. Obserwowany zanik prac 
naukowych sprawił, że książki tego typu należą do rzadkości. Widoczne są jednak 
edycje wielu tytułów liturgicznych i religijnych. Drukarze tego okresu to: J. Cnobbaert, 
przykładowy druk: Christophe Butkens, Annales généalogiques de la maisen de Lyn-
den z 1626 r.; H. Aertssens, przykł. Sr. de Tristan, Plaintes d’ Acante wydana w 1633 
r.; Fr. Ficardus, Colloquia et Dictionari olum septem linguarum z 1616 r. Ostatnim 
wyeksponowanym antwerpskim drukarzem XVII wieku jest Petrus Phalesius (†1609), 
specjalizujący się muzycznych edycjach, które poprzez posiadanie wysokiego poziomu 
typograficznego uzyskały światową sławę. Prezentowany druk Phalesiusa to Chansons 
d’André Pevernage wydany w 1607 r. Jego następcy działali w Antwerpii do 1672 r. 

Antwerpia XVIII wieku zmienia się w regionalne centrum drukarstwa i produkcji 
książki. Produkuje głównie druki typu dewocyjnego oraz książki w różnych językach 
z przeznaczoniem dla szkół. Wyróżnić należy tutaj dwóch drukarzy: Wwe H. Thievllier 
oraz Joannes Paulus Robyns. Muzeum prezentuje druk tego pierwszego: Kers-nacht 
ende naervolgende dagen tot Onse Lieve Vrouwe Lichtmis Kers-liedekens met meer 
ardere wydany w 1736 r. 

Wróćmy jeszcze do wieku XVI prezentowanego przez trzecią, ostatnią gablotę Sali 
antwerpskich drukarzy (20). 
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Po kapitulacji Antwerpii w wojnie z Hiszpanami w 1585 r. produkcja tego wiel-
kiego międzynarodowego centrum typograficznego przeżyła moment krytyczny. Śro-
dowisko wyemigrowało do konkurencyjnych ośrodków lub zakończyło działalność. 
Z typografów ostatniej ćwierci XVI w. zdecydowanie wyróżniał się Abraham Verho-
even (1575-1652). Drukarz ten wydrukował przed 1605 r. pierwsze w �uropie wydaw-
nictwo periodyczne zatytułowane Nieuwe Tijdinghe. Otrzymał wkrótce przywilej na 
tłoczenie gazet. Nieuwe Tijdinghe ukazywała się regularnie 2, 3 razy w tygodniu. Jej 
ostatni numer został ogłoszony 19 IV 1625 r. 

W okresie 1520-67 Antwerpia znalazła się w religijnym wirze. Następuje intensyw-
ny wzrost produkcji druków heretyckich. Powstaje wiele przekładów biblii inspirowa-
nych myślą luterańską. Na wielu antwerpskich drukarzach, jak Jacob van Liesvelt, H. 
van Roermond, Adriaan van Berghen została przeprowadzona egzekucja. 

Jacob van Liesvelt był jednym z tych aktywnych drukarzy, z którym wiąże się ta 
tragiczna historia. Był bowiem drukarzem Biblii z luterańskimi komentarzami. Za jej 
druk zapłacił życiem. Został ścięty w 1545 r. Muzeum prezentuje ten druk: Bijbel ogło-
szona została przez J. van Liesvelta w 1542 r. Wyeksponowany został również druk 
Adriaana van Berghena, dzieło autorstwa Gerrita van der Goude, Boecxken van der 
Missen wytłoczona w 1507 r. Początek XVI w. w Antwerpii naznaczył się wieloma 
problamami natury religijnej. Z tego okresu pochodzą małe, dewocyjne druki oraz kil-
ka okazałych edycji biblii. W latach 1576-85 Antwerpia staje się częścią wystąpie-
nia przeciwko katolickiej Hiszpanii. Broniąc wolności religijnej wspiera intensywnie 
wydawanie protestanckiej literatury. Utrwala się termin druku heretyckiego (Ketterse 
Druk). Przykładem drukarza próbującego tłoczyć dzieła o takim charakterze jest Hans 
de Laet. Jego druk Souter Liedekens został ogłoszony w 1584 r. 

Po kapitulacji Antwerpia staje się katolickim bastionem. Całe drukarsto antwerpskie 
staje się synonimem typografii katolickiej. Przykładem jest wspomniany już Maarten 
de Keyser i jego druk L’Ancien et Nouveau Testament. 

Koniec XVI wieku przysłużył się również rozwojowi gazet. Sama Antwerpia staje 
się komercyjną metropolią zachodniej �uropy; jednoczesnie urasta (i w końcu staje się) 
jednym z najważniejszych centrów produkcji periodycznej. 

Po śmierci Jana I Moretusa warsztat przejmuje Hieronymus I. Specjalizował się 
w edycjach hiszpańskich, drukach liturgicznych, a także katalogach monet. Jeden z takich 
katalogów (nr 14) pochodzący z przełomu XVI i XVII w. powieszony został na ścianie. 

Na przełomie XVII i XVIII w. działała w Antwerpii rodzina drukarska Verdussen, 
z Joannesem Baptistą Verdussen, jako protoplastą. Jego druk Processionale pro eccle-
siis ruralibus z 1683 r. prezentowany jest w Muzeum. 

Ostatnim drukiem w Sali 20 jest już XVIII-wieczne dzieło drukarza Hendrika en 
Cornelisa Verdussen, Theatro moral de la vida humana en sien emblemas opublikowa-
ne w 1701 r. Znakiem drukarskim rodziny był lew trzymający lewą przednią łapę na 
książce. 
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Salę 21 stanowi XVII/XVIII-wieczny salon (Het 17e-18e-eeuwse salon). Salon 
o proweniencji XVII-wiecznej zawiera elementy pochodzące z XVIII w. w postaci 
gablot w których znajdują się wyroby szklane, garncarskie oraz chińska i japońska 
porcelana pochodząca z kolekcji rodziny Moretusów. Na osobną uwagę zasługuje nad-
zwyczajny i bardzo rzadki instrument- w połowie klawesyn, w połowie zaś fortepian- 
wykonany przez Joannesa Josephusa Coenena w 1734 r. Instrument ten widnieje na 
obrazie Rubensa, De H. Cecilia aan het clavecimbel. 

Sala 22 to Sala archiwalna (De archiefkamer). Przedstawione w gablotach wysta-
wowych dokumenty zostały wyselekcjonowane spośród unikalnego zbioru archiwal-
nego Plantina i rodziny Moretusów. Archiwum stanowi główne źródło do badań dzie-
jów Domu Plantina oraz drukarstwa w ogóle, dla badań do historii humanizmu oraz 
życia społecznego i kulturowego południowych Niderlandów okresu od połowy XVI 
w. Sala jest ważna z punktu widzenia specjalisty ze względu na prezentowane tam 
dokumenty. Dodać należy, że od 4 września 2001 r. Archiwum zostało objęte progra-
mem UN�SCO Memory of the World. Uznane zatem jest, jako kulturowe dziedzictwo 
o wyjątkowym znaczeniu dla ludzkości. Unikalne w świecie dokumenty pokazane są 
w pięciu gablotach. Pierwszym jest akt nadający Plantinowi przywilej drukowania na 
terenie �uropy. Dokument nadany został przez Gerarda Mercatora dnia 23 lutego 1571 
r. Bardzo dobrze widoczna pieczęć Filipa II. Kolejny dokument stanowi księga re-
jestrująca wpływy i wydatki Plantina. Otwarta jest na karcie dokumentującej wpłatę 
należności pochodzących od drukarza Henrika Smesmana (w roku 1582-1583) z tytułu 
drukowania wydań Plantina (Reprod. Archief. 33, fol 62); Register zamówień pochodzi 
z okresu 1713-69. W gablocie nr 2 prezentowany jest list hiszpańskiego teologa Bene-
dictusa Ariasa Montanusa do Jana I Moretusa z dnia 28 III 1585 (Reprod.; 76, p. 99). 
Ciekawymi dokumentami przedstawiającymi dane na temat obrotu drukami Plantina 
są księgi dokumentujące międzynarodowy handel książką produkowaną w Oficynie: 
wydanie gazetowe z 1650 r. otwarte na stronie informującej o wysłaniu przez Oficynę 
Plantina w dniu 5 VIII 1650 r. pokaźną ilość książek do Monachium oraz do monasteru 
Jeronomytów w San Lorenzo (Reprod. Archief. 258, fol. 79r-80r).

W XVI i XVII w. Oficyna wysyłała druki na Targi Książki do Frankfurtu. Tytuły, 
które były tam sprzedawane podlegały odnotowywaniu. Zaprezentowany jest doku-
ment odzwierciedlający konto Bonawentury �lseviera z wiosny 1625 r. (Archief. 1038, 
fol. 51).

Schodząc w dół schodkami z Sali archiwalnej udajemy się do Sali 23, którą okazuje 
się być  Sala geograficzna (De aardrijkskundezaal). W czterech gablotach pokazane 
są druki  najwybitniejszych kartografów XVI-wiecznego świata: Abrahama Orteliu-
sa (1527-98), kartografa, ale i historyka, a także wydawcy map, kreatora pierwsze-
go nowoczesnego atlasu Theatrum Orbis Terrarum. Prezentowana edycja Atlasu jest 



273Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

wydaniem pierwszym21. Atlas posiada tekst w języku łacińskim; został wydrukowany 
w Antwerpii przez Gillisa F. Coppensa van Diesta w 1570 r. (A 3802). Drugim doku-
mentem w opisywanej gablocie 1 jest rękopis A. Orteliusa, Thesaurus geographicus. 
Handschrift z ok. 1590 r. (M 285). Gablota 2 prezentuje trzy dzieła najważniejszego 
belgijskiego geografa matematyka i kartografa Gerarda Mercatora (1512-94), jednej 
z czołowych postaci XVI-wiecznej kartografii. Ten frandryjczyk osiadły w Duisburgu 
był twórcą map ściennych charakteryzujących się olbrzymimi formatami oraz globu-
sów. Dwa globusy jego autorstwa ubogacają Salę geografów. Prezentowane jest rów-
nież jego dzieło kartograficzne: Italiae, Sclavoniae et Graeciae tabulae geographicae 
wydane w Duisburgu w 1589 r. (B. 63). Najważniejszą jednak pracą G. Mercatora jest 
atlas świata: Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati fi-
gura. �ksponowana edycja jest czwartym wydaniem wydrukowanym w Amsterdamie 
przez Judocusa Hondiusa w 1613 r. (R. 38.5). 

W gablocie 3 znajduje się druk Gerarda de Jode (1509-1591), rywala Orteliusa, wy-
sokiej klasy wydawcy i kartografa. Drukiem tym jest atlas Speculum Orbis Terrarum. 
Prezentowana edycja– rzadka, jak wszystkie prace G. de Jode- jest wydaniem pierw-
szym, (tzw. autorskim), ogłoszonym przez Gerarda Smitsa i G. de Jode w 1578 r. (A 
2880). Istnieje jeszcze druga edycja tego dzieła wydana w 1593 r. już po śmierci autora 
przez jego syna Cornelisa (1568-1600). 

Gablota 4 poświęcona jest Gemmie Frisiusowi (1508-55), profesorowi medycyny 
i matematyki, astronomowi i fizykowi, fundatorowi belgijskiej szkoły geograficznej, 
twórcy nowoczesnej astronomii i kosmografii22 oraz Petrusowi Apianusowi (1495-
1522), kartografowi i konstruktorowi przyrządów astronomicznych. Druk pierwszego 
z nich to De principiis astronomiae et cosmographiae, degue usu globi wydrukowany 
w Antwerpii przez Joannisa Steelsira w 1533 r. (A 2794.2). Gablota prezentuje trzy 
dzieła Apianusa, wszystkie w edycjach G. Frisiusa: Cosmographicus liber... item... li-
bellus de locorum describendorum ratione & de eorum distantiis inveniendis wydru-
kowany w Antwerpii przez Gregoriusa Bontiusa w 1534 r. (R 24.28); Cosmpgraphicus 
liber wytłoczony w Antwerpii przez Joannesa Grapheusa i Rolanda Bollaerta w 1529 
r. (A 4181) oraz Cosmographia wydrukowana w Antwerpii przez Jana Withagiusa 
w 1574 r. Z wszystkich edycji tego dzieła trzy znajdują się wyłącznie w Antwerpii. 
Druga część pomieszczenia w 12 gablotach prezentuje belgijskie druki kartograficzne 
okresu XVI w.

Sala geograficzna poprzez zabytki w niej prezentowane strara się pokazać, że w XVI 
w. Antwerpia wypracowała również status międzynarodowego centrum produkcyjnego 
prac kartograficznych. 

21 Warto przypomnieć o 42 wydaniach, których doczekało się to dzieło
22 G. Frisius był twórcą metody tzw. determinacji planet. Z czasem, opierając się na jego metodzie 

w XVIII w. wynaleziono chronometr.  
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Kierując się na lewo udajemy się do Sali 24, którą okazuje się być Sala drukarzy 
zagranicznych (De zaal van de vreemde drukken). Znajdują się tu wybrane najważ-
niejsze druki wydane poza Antwerpią. �kspozycja przedstawia druki innych państw 
znajdujących się w kolekcji Muzeum. 

Pierwsza jej część poświęcona jest inkunabułom niemieckim. Kolonię reprezentują 
dzieła pierwszego drukarza tego miasta, Urlicha Zella (1465-94), Cologne Chronic-
le (z widoczną tendencją typograficzną w kierunku gutenbergowskim) oraz Dialogus 
contra Bohemos atque Thaboritas habitus de facta communione corporis Christi wy-
drukowany ok. r. 1470.

Drugim drukarzem kolońskim okresu inkunabułów jest Jacobus Sprengler. Prezen-
towany Malleus Maleficarum został wydany w 1489 r. 

Miasto Ulm reprezentuje: Günter Zainer z dziełem Vocabularium incipiens Teutoni-
cum ante latinum ogłoszonym w 1471 r. 

Po przejściu sztuki drukarskiej z Moguncji na inne ośrodki największymi centrami 
książki niemieckiej XV wieku były: Kolonia, Strasburg, Augsburg oraz Norymberga. 
Całościowa liczba kształtowała się w ilości 200 drukarzy pracujących w 64 ośrodkach. 
Najwybitniejszym i najbardziej prominentnym niemieckim drukarzem tego okresu był 
Anton Koberger, działający w latach 1473-1513. 

Niemieckie drukarstwo wchodzące w wiek XVI charakteryzuje się dynamicznym 
rozkwitem. Do wyżej wymienionych centrów dołączają nowopowstałe ośrodki Frank-
furt i Wittenbergia. Przykładami są dzieła aktywnego w w Augsburgu, Hansa Scho-
enspergera, Teuerdank z 1517 r. oraz druk działającego w Wittenbergii Hansa Luffta, 
największego protestanckiego drukarza początku XVI w. i wydawcy Lutra: Alle Han-
dlungen die Religion belangend so sich zu Worms und Regensburg auff gehaltenem 
Reichstag des 1541 Jars zu getragen wydany w 1542 r.

Druga część poświęcona jest Szwajcarii XVI wieku. 
Światowym centrum była wtedy Bazylea. Drukuje się tam wiele edycji biblii oraz 

klasycznych autorów. Ważnym zjawiskiem był proces formowania się rodzin drukar-
skich, takich jak Amerbachowie, Froben czy Petri z Zürichu. Jako przykład służy druk 
A. Gesnera, Imperatorum Romanorum imagines wydany w Zürichu w 1559 r. 

Następnie powracamy do Niemiec wieku XVII. Drukarstwo zastajemy rozbite przez 
wojnę 30-letnią. Próby jego wskrzeszenia okazują się być skuteczne dopiero w końcu 
stulecia. Najaktywniejszymi ośrodkami są Lipsk i Frankfurt. Przykładem XVII-wiecz-
nej edycji frankfurckiej jest: H. Gallerus i J. Th. De Bry23, Narratio religionum Indi-
carum per Hispanos quosdam devastatiorum verissima per episcopum Bartholomaeum 
Casam conscriptam z 1614 r. 

23  Th. De Bry (†1598) oraz J. Th. De Bry (†1623) pochodzący z Liège, osiedleni we Frankfurcie – świa-De Bry (†1623) pochodzący z Liège, osiedleni we Frankfurcie – świa-
towej sławy grawerzy i ilustratorzy.
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Kolejna część ekspozycji prezentuje dorobek francuskiego drukarstwa okresu in-
kunabułów (1470-1500). Drukarstwo pojawia się najpierw w Paryżu (1470), potem 
w Lyon (1473). W 1500 r. Francja może poszczycić się zakładami typograficznymi 
funkcjonującymi w 42 miastach. Przykładem jest dzieło, J. de Turrecremata Summa de 
Ecclesia wytłoczone w Lyonie przez Joh. Trechsela w 1496 r. �kspozycja francuskiej 
książki XV wieku pokazuje druk anonimowego typografa lyońskiego Le second volu-
me de la grant Bible historiée. 

Drukarstwo francuskie okresu XVI w. przeżywa stan rozkwitu. Głównymi centrami 
są Paryż i Lyon. Lyońskie drukasrtwo tego okresu reprezentuje Jean de Tournes, Le 
tieres volume de l’Histoire et Cronique de Jehan Froissart z 1560 r., natomiast paryskie 
Corvozet, z dziełem autorstwa P. Belon de Mans, Les observations de plusieurs singu-
larités... trouvées en Grèce, Judée, Egypte, Arabie et autres pays estranges z 1554 r. 

Następna część poświęcona jest w całości rodzinie �stienne. Prezentuje się ją, jako 
trzecią po Plantinie-Moretusie i rodzie �lsevierów najsłynniejszą rodzinę drukarską. 
Zaprezentowane są druki wszystkich członków rodziny24, przy czym dodatkowo wy-
różnione są dwa druki Roberta �stienne: Biblia z 1557 r. oraz Dictionaire François-
Latin z 1549 r.

W ekspozycji uczestniczy osobno XVII-wieczny druk paryskiego drukarza, We-
duwe Abel Liangeliera: Thomas d’�mbry, Les images ou table aux de platte peinture 
des deux Philostrates z 1614 r. oraz największa, monumentalna zarówno w sferze ty-
pograficznej, jak również intelektualnej praca XVIII stulecia: De „�ncyclopedie” van 
Diderota, D’Alemberta (1751-80). 

Następna część ekspozycji poświęcona jest rodzinie Didotów25. Prezentowany jest 
tu druk Pierre’a: Boileau, Euvres wydrukowany w Paryżu w 1819 r. 

Drukarstwo włoskie XVIII wieku reprezentuje G. B. Bodoni (1740-1813), działa-
jący w Parmie: Dionysius Longinus, De sublimitate z 1793 r. XVIII wiek w Hiszpanii 
reprezentuje aktywny w Madrycie Joaquin Ibarra z drukiem, Cayyo Sallustio Crispo 
en Español wydrukowanego w 1772 r. Kolejna część poświęcona jest rodzinie �lse-
vierów, a następna-Niderlandom okresu XVII w. Wyróżniono tu amsterdamskiego dru-
karza o nazwisku van Waesberghe, prezentując druk A. Kircherius, China monumentis 
qua Sacris qua profanis ogłoszony w 1667 r.; działającego w Lejdzie Thomasa �rpe-
niusa: Jos. Scaliger, Proverbiorum Arabicorum centuriae duae wydrukowane w 1623 
r. oraz aktywnego również w Lejdzie Jana Maire z drukiem: Discours de la mėthode 
ogłoszonym w 1637 r. 

24 Henryk I (†1520), Robert I (†1589), Henryk II (†1598), 
25 François (pracujący w latach 1713-59), François-Ambroise (1753-1804), Pierre (1789-1850), Firmin 

(1784-1836). 
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Następne części ekspozycji prezentują druki holenderskie i belgijskie XVI wieku, 
belgijskie inkunabuły (1473-1500), włoskie inkunabuły (1464-1500), XVI wieczne 
druki włoskie, druki Aldusa Manutiusa, druki włoskie wieku XVII oraz hiszpańskie 
wieku XVI. 

Udając się do końca Sali drukarzy zagranicznych, a następnie skręcając w lewo, 
wchodzimy do Sali 25, tzw. Małego Salonu (Het kleine salon). W Salonie zaprezento-
wane zostały matryce znaków drukarskich Plantina, oraz sztaby wykorzytywane do ich 
obramowania. W osobnej gablocie znajdują się ramy całych stronic oraz sztukowane 
ich części. Na ścianie widnieje zaś portret �dwarda Moretusa, ostatniego właściciela 
Domu Plantina. 

W Sali 26 znajduje się sypialnia (De slaapkamer), w której na centralnym miejscu 
znajduje się okazałe rzeźbione dębowe łoże z baldachimem. 

Następnie skręcamy w lewo do Sali 27, którą jest Sala ilustracji książkowych (De 
zaal van de boekillustratie). W sali tej zaprezentowane zostały w wyborze drzewo – 
i miedzioryty stanowiące materiał ilustracyjny dla drukarzy Plantina. Muzeum posiada 
około 14.000 bloków drzeworytowych oraz 3.000 płyt miedziorytowych.

Na bazie ustawionych w gablotach eksponatów prześledzić możemy rozwój drze-
worytnictwa, najpierw okresu 1460-1480, które było inspirowane ilustratorstwem rę-
kopisów. Ilustracje tego okresu kolorowane były ręcznie. Jako przykład zaprezentowa-
ny został druk Antona Kobergera, Deutsche Bibel ogłoszony w Norymbergii w 1483 
r. oraz Sologium Bonaventurae wydrukowany w Antwerpii przez G. Leeu w 1487 r. 
W latach 1480-1490 drzeowyty nie posiadały kolorów. Pożądany efekt wywoływano 
poprzez wykorzystanie czerni i bieli. Przykładem służą trzy druki G. Leeu: Corona mi-
stica, dzieło wydrukowane w 1492 r.; Van der dochteren van Syron pochodzące również 
z 1492 r. oraz Fabulae et vita Aesopi z 1484 r. Drzeworytnictwo okresu 1490-1500 jest 
już �rą Dürera. Widoczne są wyraźne inklinacje natury zarówno warsztatowej, tech-
nicznej, jak i artystycznej w kierunku dürerowskiego stylu. Dowodzą tego przykłady: 
Seb. Brant, Carmina drukowany w Strasburgu i Gröningen w 1498 r. oraz Oliver de la 
Marche, Le chevalier delibere, wydrukowany w mieście Schiedam przez Otgiera Pie-
tersa Nachtegaela w 1500 r. Ilustratracje początku XVI w. są drukowane farbą. Zostają 
wykorzystywane różne jej kolory. Przykładem jest druk Balthasara Moretusa, Icones 
imperatorum Romanorum z 1645 r. Następnie zaprezentowane są ilustracje Plantina 
oraz prace innych ilustratorów, współpracujących z Plantinem (17 gablot). 

Kierując się schodami do góry natrafiamy na Salę 28, w postaci małej wnęki (De al-
koofkamer). Odwiedzający mogą tu zapoznać się z materiałem filmowym (na nośniku 
CD-ROM) mówiącm o historii Domu Plantina i jego kolekcji.

W Sali 29 znajduje się, pochodząca z XVI w. Pracownia odlewnicza (De werkplaats 
van de gieterij). Widzimy narzędzia, takie jak stół warsztatowy, wiadra, garnki, pilniki, 
uchwyty do trzymania czcionek oraz same odlane już czcionki różnego kroju. 
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Salę 30 stanowi Pracownia wyrobu czcionek (De gieterij). Pochodząca z wczesnych 
lat XVII w. pozostawała w użyciu aż do końca w. XVIII. Muzeum posiada około 16.000 
matryc oraz 4.500 różnych typów stempli czcionek nabywanych systematycznieprzez 
Plantina i jego nastepców. W Sali wyeksponowano czcionki wielkich renesansowych 
producentów: Claude Garamonda († po 1561) i Roberta Granjona († po 1570). 

Schodząc schodami w dół, dochodzimy do Sali 31, w której znajduje się Duża Bi-
blioteka (De grote bibliotheek). Wyposażona przez Balthasara I Moretusa w 1640 r., 
była wykorzystywana również, jako prywatna kaplica. Wskazuje na to nastawa przed-
stawiająca ukrzyżowanie Petrusa Thijsa (1624-1677). W Bibliotece znajduje się 31 
regałów. Dostęp do nich jest zabroniony. W następnej sali (32) znajduje się Mała Bi-
blioteka (De kleine bibliotheek). W 17 regałach przechowywanych jest 30.000 druków, 
w tym część kolekcji muzealnej starych opraw, których liczba została oszacowana na 
25.000 pozycji. 

Sala 33 poświęcona jest bibliofilowi Maxowi Hornowi (De Max Hornzaal), który 
przeznaczył swoje zbiory Muzeum. Kolekcja zawiera 1447 druków, które reprezentują 
całość literatury francuskiej od XVI, przez XVII do XVIII w. kolekcja Horna zawiera 
unikalne i drogocenne oprawy, w tym oprawy orientalne ze złotymi dekoracjami, oraz 
oprawy używane w Niderlandach w okresie od XII do XVIII w. Na ścianie umiejsco-
wiony został unikalny, ręcznie kolorowany drzeworyt autorstwa Roberta Périla prezen-
tujący wjazd Henryka V i Klemensa VII do Bolonii dn. 24 II 1530 r. 

Sala przedostatnia o numerze 34 (Het salon Emile Verhaeren-René Vandevoir) 
poświęcona jest francuskojęzycznemu flamandzkiemu pisarzowi �milowi Verhaeren 
(1855-1916). W 1965 r. René Vandevoir (1892-1966) podarował różnorodną profilowo 
kolekcję �mila Verhaeren’a pod opiekę Muzeum. Na zbiór ten składają się rękopisy, 
kompletne prace Verhaeren’a, korespondencja, fotografie, rysunki, rzeźby oraz inne 
przedmioty do niego należące. 

Salę ostatnią (35) stanowi czytelnia udostępniana na życzenie. Wszystkie druki Mu-
zeum po odpowiedniej konsultacji mogą być udostępniane. 

Od dnia 17 VII 2005 r. Muzeum Plantina-Moretusa zostało włączone do progamu 
UN�SCO World Heritage pod nazwą Dom Plantina-Moretusa, warsztat i complex mu-
zealny26. 

Konkluzje

Handel w �uropie XVI wieku skupiał się w głównej mierze na wodzie. Antwerpia, 
posiadająca prawa miejskie od 1291 r. była w XVI wieku uważana za najbogatsze han-
dlowe miasto �uropy. Centrum handlowym i finansowym zachodniej �uropy Antwer-
pia stała się już w XIV w. To właśnie dostęp do Skaldy, rzeki płynącej przez Francję, 

26 Pragnę niniejszym serdecznie podziękować Pawłowi i Patrycji Kubistalom za pomoc w organizacji 
badań. 
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Belgię i Holandię i uchodzącej do Morza Północnego otworzył Plantinowi drogę do 
transportu druków. Port w Antwerpii znalazł się w XVI wieku (dzięki wyczerpaniu 
zasobów Hiszpanii i Portugalii) w centrum koniunktury tranzytowej. Starannie wy-
kształcone pokolenie żeglarzy zainicjowało rozwój ekonomiczny dzięki aktywności 
morskiej.  


