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WOJCIECH KURPIK

UWAGI O NIEKTÓRYCH ELEM ENTACH OPRAW Y I ICH ROLI W OCHRONIE KSIĄŻKI

Uwagi wstępne
Dość liczna literatura bibliologiczna znajdująca się 
w naszych bibliotekach nie zawiera bardziej szczegóło
wych opracowań dotyczących funkcji ochronnej okuć, 
zapięć itp. elementów oprawy książkowej. W ynika to 
z zainteresowania autorów  głównie stroną historyczną, 
stylistyczną i wartością artystyczną opraw, a pom ijania 
ich roli użytkowej i ochronnej. Brak tego typu infor
m acji odczuwa się w praktycznej działalności konserwa
torskiej, kiedy to elementy okuć nierzadko zastępowane 
są atrapam i o niedostatecznej wytrzymałości m echanicz
nej. W arto zdać sobie sprawę, że pierwotną funkcją 
wszelkich okuć i zapięć było chronienie książki przed 
uszkodzeniem, a ich kształt artystyczny był tylko od
biciem obowiązujących kanonów stylistycznych epoki 
i zamożności fundatora. W działalności konserw ator
skiej winno się zatem  w równym stopniu uwzględniać 
praktyczną i artystyczną stronę tego zagadnienia. Pom i
nięcie jednej z nich jest niezgodne z zasadam i współ
czesnej konserwacji.
A. B irkenm ajer1 zwraca uwagę na konieczność równo
rzędnego traktow ania badań nad wszystkimi zagadnie
niami związanymi z książką, wyszczególniając jako od
rębny problem  okucia i zapięcia. Najwięcej informacji 
o nich dostarcza zamieszczany w opracow aniach biblio- 
logicznych m ateriał ilustracyjny, przy czym wymaga on 
własnej interpretacji odnośnie konstrukcji i techniki wy
konania. Bogato ilustrowane prace H. L o u b ie ra2, mimo 
iż wydane w latach dwudziestych, nie straciły nic ze 
swej aktualności i są obfitym źródłem informacji. O pra
cowania P. A d a m a 3 i Ch. Schm id ta4 zawierają znacznie 
mniej ilustracji, lecz dostarczają nieco informacji doty
czących zabezpieczeń książkowych. D ane najczęściej 
o charakterze przyczynkowskim rozrzucone są w wielu 
starszych pozycjach poświęconych oprawie i historii 
książki, np. L. G re u la 5, B. M atthew sa6, E. K yrissa7. 
L ata  powojenne przyniosły nowe opracowania porusza
jące, niestety w sposób niepełny, zagadnienie okuć i za
pięć. N a baczniejszą uwagę zasługują prace P. H am a- 
nov ej8 oraz R. Devauchelle’a 9 zawierające dość obszer
ny m ateriał ilustracyjny, dostarczający nieco nowych 
inform acji o form ie elementów spełniających funkcję 
ochronną wobec książki. Prace polskich autorów  zawie
rają przeważnie znacznie mniej ilustracji i niewiele od
biegają w zakresie dostarczanych informacji od innych. 
Wymienić tu należy publikacje A. Sem kow icza10, 
J. Grycza п , M. B urb ian k i12. Prace H. Szwejkowskiej13 
oraz A. Lew ickiej-K am ińskiej14, gruntownie przedsta

I A. B i r k e n m a j e r ,  W sprawie rejestracji i katalogowania 
opraw zabytkowych  (w:) Studia nad Książką (poświęcone pa
mięci Kazimierza Piekarskiego), Wrocław 1951.
2 H. L o u b i e r ,  Buch und Bucheinband, Leipzig 1923;
H. L o u b i e r ,  Der Bucheinband, Leipzig 1926.
3 P. A d a m ,  Die Kunst des Entferfenst für zeichende Buch
binder, Halle 1917.
4 Ch. S c h m i d t ,  Jacob Krause ein kursachsischer Hofbuch
binder des X V I Jahrhunderts, Leipzig 1927.
5 L. G r e u l ,  Reliures de style, Paris 1893.
e B. M a t t h e w s ,  Bookbindings old and new, London 1896.
7 E. K y r i s s ,  Nürnberger Klostereinbande der Jahre 1433
bis 1525, 1970.

wiające historię książki, poruszają ogólnie problem  okuć 
i zapięć, om awiając oprawy. Syntetyczne i stosunkowo 
obszerne inform acje o elementach opraw  zawiera E ncy
klopedia W iedzy o Książce.
Bardzo bogatym źródłem  inform acji o różnych form ach 
zabezpieczeń książki na przestrzeni wieków są dzieła 
sztuki (obrazy, rzeźby, m iniatury). Szczególnie w arto 
ściowe, ze zrozum iałych względów, są dzieła sztuki wy
konane z dużą precyzją, datow ane oraz o ustalonej 
proweniencji, np. obrazy Jana  V an Eycka, H olbeina, 
Dürera. Szczególną wartość posiadają dzieła sztuki 
przedstawiające już nie istniejące lub unikalne rodzaje 
opraw.
Najcenniejszym i najdokładniejszym  źródłem  inform acji 
są jednak oryginalne obiekty, pozwalające prześledzić 
zarówno konstrukcję, jak  i technologię w ykonania opra
wy i związanych z nią elementów zabezpieczających 
książkę.

Funkcja ochronna oprawy
Z  chwilą zszycia kart i powstania tym sposobem książki 
powstał problem  jej ochrony przed zabrudzeniem  
i uszkodzeniami mechanicznymi. Logiczną konsekwen
cją tego faktu było włożenie jej między dwie sztywne 
okładki. Dalszy rozwój książki był już kwestią ulepsza
nia jej konstrukcji i dostosowania do form y użytkow a
nia, a  także inwencji twórczej wykonawców, gdyż płasz
czyzny okładek dawały możliwość wprow adzania ele
mentów dekoracyjnych.
Duże i ciężkie księgi wymagały dodatkowego wzm acnia
nia opraw. Istniejąca od momentu powstania książki 
tendencja do jej zdobienia jako przedmiotu kosztow
nego spowodowała, że okuciom  spełniającym funkcję 
użytkową nadaw ano formy dekoracyjne, w pewnych 
przypadkach rozbudowane aż na całą płaszczyznę 
okładki. Z  czasem funkcja ochronna oprawy przyczy
niła się do wytworzenia szeregu jej odm ian odpow iada
jących sposobowi użytkowania lub przechowywania 
książki. Także krąg kulturowy, w jakim  pow stała opra
wa, nadaw ał jej odrębne cechy; przykładem  m ogą być 
islamskie oprawy kairuańsk ie15. Posiadają one nie spo
tykany nigdzie typ ochrony k a rt rodzajem  „kasetki” 
utworzonej na tylnej okładce, zamykanej od wierzchu 
przednią okładką. Przed przypadkowym otwarciem „ka
setkę” zabezpieczało zapięcie składające się z pętelki 
przymocowanej do tylnej okładki oraz guza na okładce 
przedniej. Cechą charakterystyczną tej oprawy jest prze
dłużenie tylnej okładki pozwalające na jej zagięcie i czę-

8 P. H a m a n o v a ,  Z dejin knizni vazby, Praha 1951.
9 R. D e v a u c h e l l e ,  La reliure en France, Paris 1959.
10 A. S e m k o w i c z ,  Introligatorstwo, Kraków 1948.
11 J. G r y c z ,  Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951.
12 M. B u r b i a n k a ,  Oprawy wrocławskich ksiąg miejskich 
w XVI w., Wrocław 1957.
13 H. S z w e j k o w s k a ,  Materiały do nauki historii książki 
i księgozbioru, cz. II, Wrocław 1958; H. S z w e j k o w s k a ,  
Książka drukowana od X V —XVIII w. Zarys historyczny, Wro
cław 1975.
14 A. L e w i c k a - K a m i ń s k a ,  Dzieje oprawy książki w Pol
sce. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji 500-lecia 
sztuki drukarskiej w Polsce, Warszawa-Wrocław-Kraków 1975.
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ściowc zakrycie wierzchniej. Zabezpiecza to krawędź 
boczną książki przed uszkodzeniem. Takie zapięcie 
opraw  nie występuje nigdzie więcej w sztuce introliga
torskiej islamu, gdzie dom inuje opraw a kopertowa 16. 
N ajstarsze oprawy europejskie, których form ę ukształ
towało wczesne średniowiecze, cechowało bogactwo 
i wysoki kunszt artystyczny, dzięki czemu dobrze speł
niały swą funkcję ochronną. Często w całości pokryte 
drogocennym kruszcem nie dopuszczały one do m echa
nicznego uszkodzenia wnętrza k siążk i17. W raz ze wzro
stem produkcji ksiąg u schyłku średniowiecza nadm ier
ne zdobienie ustępuje bardziej racjonalnem u i użytko
wemu kształtow aniu form y opraw. Powstają nowe ich 
rodzaje.
O praw a p łaszczow a18, nazwana tak  od dodatkowego 
płatu miękkiej skóry lub tkaniny okrywającego już 
opraw ioną książkę, znalazła zastosowanie w mniejszych 
form atach. Książkę zawijano w ten płat i obwiązywano 
przytwierdzonymi do jej brzegów ozdobnymi sznurecz
kam i z frędzlam i lub rzemykami, chroniąc tym  samym 
przed zabrudzeniem  podczas przenoszenia lub przecho
wywania. Identyczną funkcję ochronną spełniał szeroki 
pas skóry zostawiany wzdłuż tylnej o k ła d k i19. Zagięty 
na przednią i przytwierdzony paskiem  lub trokiem  osła
niał dłuższą krawędź książki. Ten typ opraw  znalazł 
powszechne zastosowanie w księgach handlowych, ra 
chunkowych, archiw aliach itp.
Oprawę sakwową wyróżnia pozostawiony u dołu książki 
duży płat m ateriału, w który była opraw iona (skóra, 
aksam it)20. Zebrany i zawiązany w węzeł ułatw iał jej 
przytroczenie do pasa i korzystanie bez konieczności 
odpinania od niego. O praw a tego typu, stosowana głów
nie w m odlitewnikach, brewiarzach itp., nie chroniła 
samej książki, lecz zabezpieczała ją przed upuszczeniem 
i zagubieniem. Przed zagubieniem, kradzieżą lub nie
kontrolowanym  przemieszczaniem biblioteki klasztorne 
i uniwersyteckie chroniły księgi przytwierdzając je do 
pulpitów łańcucham i (libvi ca ten a ti)21. Często łańcuchy 
przyczepione były do poziomych prętów pozwalających 
na ograniczone m anipulowanie i przesuwanie księgi. 
O kucia niektórych opraw w ykonane były razem z łań 
cuchami, k tóre niekiedy również zdobiono. Chęć możli
wie najlepszego zabezpieczenia książki skłaniała in tro 
ligatorów do tworzenia opraw nieraz odbiegających od 
przyjętych form. Pojawiły się oprawy z tw ardą osłoną 
dłuższej krawędzi książki przytwierdzoną do tylnej

«  EWOK, Wrocław 1971, szp. 1033.
16 A. S e m k o w i c z ,  Introligatorstwo, Kraków 1948, s. 169, 
ryc. 69.
17 Z i m e 1 i e n, Katalog wystawy Berlin Zach.-Dahlem 1976, 
Wiesbaden 1975, s. 273, 275.
18 J. B i a ł o s t o c k i ,  Jan Van Eyck, Warszawa 1973, s. 14, 
tabl. VI; EWOK, Wrocław 1971, szp. 1710.
19 R. O e r t e l ,  Gemäldegalerie Berlin, Berlin 1969, Tabl. 25.
20 E. M a j k o w s k i ,  Oprawy sakwowe, Poznań 1932; 
J. G r y c z ,  Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951, s. 133, 
ryc. 91.
21 W. H. L a n g e ,  Das Buch im Wandel der Zeiten, Wies
baden 1951, fot. 145, s. 211, fot. 146, s. 213.
22 Ch. S c h m i d t ,  Jacob Krause ein kursachsischer Hofbuch
binder des X V I Jahrhunderts, Leipzig 1927, tabl. 42, 44.
23 H. L o u b i e r ,  Buch und Bucheinband, Leipzig 1923, 
tabl. 10.
24 Także na terenach objętych wpływami kultury bizantyjskiej.
25 Kleinodien aus dem Kustgewerbemuseum Berlin, Stuttgart 
1976, s. 8.
28 Odstępowano od tego schematu tylko w wypadkach, gdy 
kompozycję oprawy determinowała dekoracja malarska lub 
wcześniej wykonane tabliczki z kości, filigranu itp.

okładki, czasem zachodzącą aż na przednią, do której 
była przypinana za pomocą k lam erk i22.
Przesadną, ale wcale nie najlepszą formę ochrony książ
ki stanowiły oprawy „kasetowe” 23. Osłaniały one ca ł
kowicie blok książki przed mechanicznymi uszkodze
niami. Były jednak niewygodne w użytkowaniu i sto
sunkowo łatw o powodowały rozluźnienie konstrukcji 
grzbietu, z tego względu nie znalazły szerszego zastoso
wania. W czasach nowożytnych, szczególnie po rozpo
wszechnieniu druku, zaniechano stosowania udziwnio
nych opraw. Stosunkowo najdłużej, bo aż po koniec 
X V II w. zachował się jedynie sposób zabezpieczania 
ksiąg łańcucham i. Książka drukow ana, już nie tak  kosz
towna jak  rękopis, była opraw iana skromniej, a charak
ter jej oprawie nadawał introligator, a nie złotnik- 
-cyzeler.

Funkcja ochronna okuć i zapięć
Trudno ustalić, kiedy pojawiły się pierwsze okucia i ja 
kie były. Jest faktem , że występowały głównie w E uro
p ie 24, gdzie na przestrzeni wieków nadawały książce 
charakterystyczne piętno. We wczesnym średniowieczu 
całą oprawę pokrywały kunsztownie trybowane blachy 
lub obram ow ania z drogocennych kamieni, plakiety 
z kości słoniowej i em alii25. W  m iarę ustępowania tego 
rodzaju dekoracji i pełnej obudowy okładek na plan 
pierwszy wysuwał się problem  ich wzmocnienia, ponie
waż użytkowanie księgi, zwłaszcza dużej, ciężkiej, sto
sunkowo łatw o mogło ją narazić na mechaniczne uszko
dzenie. Każdy jej upadek, uderzenie o twardy przedmiot 
podczas przenoszenia, ścieranie powierzchni przy prze
suwaniu, zam ykaniu i otwieraniu groziło powstaniem 
ubytku, zniszczeniem dekoracji czy wreszcie zabrudze
niem. To właśnie stało się powodem wprowadzenia do 
oprawy okuć, których układ ukształtował się na prze
strzeni wieków w charakterystyczny schemat, jaki zaob
serwować można w pewnych obiektach jeszcze do dziś, 
np. w księgach liturgicznych26.
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7. Schemat układu okuć

1. A schematic diagram of the arrangement of ferrules

209



Układ ten tworzą narożniki umieszczone na wszystkich 
rogach okładki, spełniające najistotniejszą rolę — ochro
ny partii oprawy najbardziej narażonych na złamanie 
lub zmiażdżenie w chwili upadku lub uderzenia. W środ
ku między czterema okuciam i narożnymi znajduje się 
bardzo często, zwłaszcza na tylnej okładce, identycznie 
wykonany element okuciowy, spełniający podobną rolę 
jak  pozostałe, tylko w odniesieniu do środkowej części 
oprawy, szczególnie narażonej na ścieranie, zadrapa
nia itp. (il. 1). N a przedniej okładce podobne zadanie 
spełniają wykonane z metalu elementy dekoracyjne, he
raldyczne lub symboliczne. Ten pięcioelementowy układ 
uzupełniany bywał okuciam i dodatkowymi, często w pro
wadzanymi dla wzbogacenia dekoracji, co jednak zawsze 
zwiększało odporność oprawy na starcie, zadrapanie czy 
zabrudzenie. Najczęściej tym uzupełniającym  okuciem 
bywały listwy przymocowane wzdłuż krawędzi okładki, 
gdzie także miały swe miejsce klam ry, na które zam y
kano książkę. Okucia narożników wykonywano masyw
nie, proporcjonalnie do wielkości oraz ciężaru książki 
(il. 2). Z  reguły zaginane były one na wewnętrzną stronę 
okładek, obejm ując i chroniąc cały narożnik. Przed 
odpadnięciem od niego zabezpieczał gwóźdź lub nit 
przechodzący na wskroś drewna deski stanowiącej 
okładkę. Przy większych obiektach narożniki przymoco
wywane były większą ilością gwoździ czy nitów. Iden
tycznie przytwierdzano środkowe okucie (il. 3). Łebki 
nitów i gwoździ bywały ozdobne lub celowo powiększo
ne półkoliście. Listwy biegnącąe wzdłuż krawędzi opra
wy, szczególnie w dużych, ciężkich księgach, bywały od
powiednio profilowane i zagięte ku wewnętrznej stronie 
okładki, wzmacniając wydatnie jej skrajne partie (il. 4). 
Szczególnym rodzajem  spośród elementów ochronnych 
są guzy. Umieszczane przeważnie na narożnikach i oku
ciu środkowym albo w innych miejscach, zgodnie z kom 
pozycją oprawy, wykonywane były z metalu, rzadziej

3. Przykłady środkowych okuć 
3. Examples of central gussets

2. Przykłady narożników 
2. Examples of gussets

4. Przykłady listew bocznych
4. Examples of side selvages

z drewna, a  w oprawach kosztownych i bardziej ozdob
nych — drogich kamieni, emalii, filigranu itp. (il. 5). 
Z  metalu odlewano je lub odkuwano, często wraz z na
rożnikiem, albo klepano z blachy nadając im nieraz 
bardzo dekoracyjne kształty. Guzy wystając znacznie 
ponad powierzchnię i dekorację opraw spełniały istotną 
rolę w ich ochronie. Książki, zwłaszcza duże i ciężkie, 
leżące na deskach pulpitów lub stołów, przesuwane 
i przenoszone, mogły łatwo utracić wystające delikat
niejsze elementy dekoracyjne, gdyby nie spoczywały
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5. Najczęściej spotykane formy guzów
5. Forms of knobs found most frequently

i nie przesuwane były na wystających guzach. Zw y
czaj umieszczania ich na tylnej okładce ksiąg liturgicz
nych, ciągle przenoszonych podczas użytkowania, za
chował się do dziś. Znane są przypadki dodaw ania gu
zów do opraw  pierwotnie ich nie posiadających. Bardzo 
ważny jest również fakt, że guzy pozostawiając wolną 
przestrzeń między powierzchnią oprawy a blatem, na 
którym spoczywa księga, ułatw iają dobre jej uchwyce
nie, co czyni przekładanie i wszelkie m anipulacje 
łatwiejszymi i bezpieczniejszymi.
Okucia i guzy zachowując swe podstawowe funkcje 
uległy z czasem zmianom  stylistycznym. Zaczęły zani
kać w miarę popularyzowania się książki wraz z roz
wojem drukarstw a i coraz powszechniejszym wprowa
dzaniem opraw lżejszych, bardziej przydatnych do usta
wiania na półkach bibliotecznych.
Powstające w okresie renesansu prywatne księgozbiory, 
często o charakterze bibliotek podręcznych, przeważnie 
nie dysponowały taką ilością miejsca, jak dawne biblio
teki klasztorne, uniwersyteckie czy dworskie, gdzie księ
gi spoczywały luźno na stołach lub pulpitach 27. 
Konieczność pomieszczenia większej ilości książek 
w małej przestrzeni skłaniała do ciasnego ustawiania 
ich na regałach i to było jedną z najistotniejszych przy
czyn poniechania wszelkich wystających elementów kon
strukcji i dekoracji, a także usuwania ich z opraw  daw 
niejszych. Okucia zachowały swą dawną funkcję jedy
nie w oprawach o szczególnym przeznaczeniu (księgi 
liturgiczne, cechowe).

27 H. S z w e j k o w s k a ,  Materiały do nauki historii książki
i księgozbioru, cz. II, Wrocław 1958, s. 45. 
гв EWOK, Wrocław 1971, szp. 2579.
29 L. M.  L e v s i e i e v a ,  I . A.  К o c e  t k o  v, Zivopis drevnej 
Tveri, Moskwa 1974, tabl. 18.

Zabezpieczeniem boku książki, które pojawiło się naj
wcześniej i najdłużej przetrwało w oprawie, jest zapięcie 
w postaci rzemienia, klam ry itp. Spełniało ono bardzo 
istotną rolę nie dopuszczając do rozchylania okładek 
przechowywanych książek, a tym samym zapobiegając 
wtargnięciu kurzu i kopcia do wnętrza książki, m arsz
czeniu i kurczeniu kart, zwłaszcza pergaminowych, oraz 
wygięciu okładek spowodowanym wypaczeniem desek 
oprawy, kurczeniem  się skóry, deform acją grzbietu itp. 
Najstarszym zapięciem stosowanym w średniowiecznych 
kodeksach klasztornych był rzemień przymocowany do 
tylnej okładki i przypinany za pomocą blaszki z otw or
kiem do gwoździa wbitego w środkową część okładki 
przedniej28.
Z czasem powstały liczne rodzaje zapięć odpowiadające 
charakterow i oprawy, a także pomysłowości wykonaw
ców, a nawet specjalne warsztaty produkujące zapięcia 
ksiąg. W X V I w. centrum  tego rodzaju wytwórczości 
była N orym berga. W Europie południowej i Francji za
pięcia były mocowane do przedniej okładki i spinane 
na tylnej. W Europie środkowej przeważał układ od
wrotny. Przy księgach większych zwiększała się ilość 
zapięć, przy czym umieszczano je także przy górnej 
i dolnej krawędzi książki. Sposób ten był bardzo popu
larny w opraw ach bizantyńskich, w których liczba za
pięć często dochodziła do sześciu 2B. Z  wyjątkiem zam ka 
na kluczyk, paska ze sprzączką i wiązanych tasiemek, 
zapięcia składają się z zaczepu w formie bolca lub 
szczeliny przymocowanej na jednej okładce oraz zapinki 
przytwierdzonej do drugiej okładki za pośrednictwem 
jakiegoś elem entu łączącego. W zależności od sposobu 
zapinania można wyróżnić dziesięć rodzajów zapięć:
1. N a bolec wbity w deskę oprawy nadziewa się za
pinkę w form ie blaszki z otworem lub kluczyki wyko
nane z drutu , przy czym zapinka jest luźno zahaczona 
na bolec, a  nie zsuwa się z niego dzięki napięciu pa
ska (il. 6).

6. Przykłady zapinek luźno nakładanych na bolec lub inny 
zaczep
6. Examples of clasps set loosely on a bolt or on some other 
type of a catch
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7. Przykłady zapinek o zaczepach z haczykowato wygiętych 
blaszek
7. Examples of clasps with catches from hooked plates

8. Przykłady zapinek szczelinowych
8. Examples of slotted clasps

2. O zagiętą haczykowato blaszkę przym ocowaną do 
okładki zahacza się identycznie ukształtowaną, lecz od
wróconą zapinkę, a  naprężenie paska nie dopuszcza do 
rozluźnienia zaczepu (il. 7).
3. Szczelina w lekko wygiętej, przymocowanej do ok ład
ki blaszce jest miejscem zaczepu haczykowato wygiętego 
języczka zapinki (il. 8).
4. Odlany lub wykuty z m etalu zaczep — przym oco
wany do okładki —  m a wpuszczony sztyft, nieraz 
z twardszego m etalu, o który zaczepia się haczykowato 
wygięty języczek zapinki (il. 9).
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5. N a bolec umocowany w desce lub okuciu oprawy 
nakładana jest zapinka posiadająca ściśle dopasowany 
doń otwór, odlewana lub wykuta, często o znacznych 
rozm iarach (il. 10).
6. K lam ra m etalow a posiadająca zapinkę w formie za
wiasu spinanego zatyczką umocowaną na łańcuszku 
(il. 11 a). _
7. O praw a zam ykana za pom ocą zam ka z kluczykiem 
(il. 11 bc).
8. Na guzik przymocowany do okładki nak ładana jest 
pętelka z plecionki lub rzemienia (il. 12 b).
9. Zapięcie na sprzączkę i przyszyty do oprawy pasek, 
obiegający książkę dookoła (il. 12 a).
10. Zaw iązyw ania książki na rzemyki (il. 12 с). 
W ymienionych dziesięć rodzajów zapięć książki posiada 
wiele wariantów , jak: kilka bolców przy jednej zapince, 
umocowanie ich z wierzchu albo na krawędzi okładki, 
nadawanie im  różnorakich kształtów  wraz z odpowied
nią zm ianą otw oru zapinki itp. N iektóre rodzaje zapięć 
występowały jedynie przy określonym typie opraw, np. 
pasek ze sprzączką i pętelka z guzikiem spotykane są 
przy księgach oprawnych w skórę lub pergamin, bez 
drewnianych o k ła d e k 30.
Zapięcia, podobnie jak  i okucia, przymocowywano za 
pomocą gwoździ lub nitów. Otrzymywały one, tak  jak 
okucia, identyczną stylistycznie dekorację i często łą 
czyły się z nim i konstrukcyjnie.
Rozróżniamy trzy rodzaje połączeń zapinki z oprawą: 
za pomocą paska przegubu skórzanego i klam ry m eta
lowej z zawiasem. Pod mianem paska rozumieć należy 
wszelkiego rodzaju  rzemienie i plecionki (także m etalo
we) o form ie wydłużonej, odpowiadającej grubości 
książki. Przegubem  określa się będący odpowiednikiem 
zawiasu kaw ałek skóry, do którego przymocowana jest 
zapinka o wydłużonej formie. Zapięcie klam rą m etalo
wą z zawiasem nie wymaga szczególnych objaśnień. 
Przytwierdzone do okładek końce paska i przegubu by
wały najczęściej schowane pod skórą oprawy, w miejscu 
tym przybijano blaszkę (czasem dekorowaną) lub frag
ment okucia, rzadziej — ozdobne gwoździe. Klamry 
z zawiasem przytwierdzone były zawsze na powierzchni 
oprawy, a w przypadku pokrycia jej metalową dekora
cją — często łączone konstrukcyjnie z okuciem. 
Interesująco przedstawia się analiza zdobienia zapięcia. 
Pierwotnie, stanow iąc element ochrony i dekoracji oku- 
ciowej, zdobione były identycznie jak ona, a wyróżniały 
się jedynie kształtem  narzuconym  przez spełnianą fun
kcję. Z  czasem funkcja ta  —  przez sam fakt ewoluowa
nia zapięcia —  zaczęła przekształcać jego formę, wy
różniając ją  nie tylko pod względem technologii w yko
nania, ale i dekoracji. N a zapinkach i okuciach z nimi 
związanych pojaw iają się odrębne ornam enty i w yobra
żenia. Zdecydowanej odrębności nabierają zapięcia 
z chwilą pow stania wyspecjalizowanych w arsztatów p ro 
dukujących je na sprzedaż. Zbiega się to z coraz rzad 
szym występowaniem okuć i kształtowaniem  nowego 
typu oprawy, w którym  dom inującą rolę odgrywa piękne 
tłoczenie skóry. Zm iany te, zgodnie z duchem  rodzącego 
się renesansu, uczyniły z zapięcia jedyny metalowy ele
ment oprawy książkowej. Zrozum iałe, że tak  wyekspo
nowany elem ent m usiał otrzym ać odpowiednią form ę 
zewnętrzną. Dlatego też w tej fazie rozwoju oprawy 
obserwować m ożna zapięcia będące szczytowymi osiąg-

3o Wyjątek stanowią oprawy kairuańskie.
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9. Przykłady zapinek sztyftowych  
9. Examples of chape clasps

11. a — klamra z zatyczką, b, с — zapięcie na zamek
11. a — a buckle with a peg; b, с — lock fastening
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10. Przykłady zapinek ze szczególnie dopasowanym bolcem

10. Examples of clasps with a tightly fit bolt

12. a — zapięcie na przyszyty pasek, b — zapięcie na guzik, 
с — wiązanie na rzemyki
12. a — fastening to a fixed belt, b — button fastening, с — 
strap ties
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nięciami cyzelerki książkowej i równocześnie przykłady 
ich maksymalnego uproszczenia oraz sprowadzenia do 
elementów wyłącznie funkcjonalnych. T a druga tenden
cja występowała w przypadku, gdy twórca nowego typu 
oprawy usiłował uczynić zapięcie możliwie najmniej 
czytelnym, uważając je za anachroniczne stylowo, lecz 
konieczne ze względów technicznych.
O konieczności stosowania zapięć już wspomniałem. 
W ynikała ona z szeregu przyczyn, jedna wszakże — wy
konanie okładek z drewna wykazującego stałe tendencje 
do paczenia się — wykluczała możliwość ich odrzucenia. 
Taka możliwość zaistniała z chwilą zastąpienia drewna 
tekturą, nie tak  skłonną do deformacji, lżejszą i dogod
niejszą w pracy introligatora. Powszechne zastosowanie 
jej do opraw zakończyło kilkuwiekową obecność na 
nich okuć i zapięć, które istnieć mogły jedynie na do
statecznie mocnym podłożu, jakim  było drewno. Prze
trwały one jednak w księgach o szczególnym przezna
czeniu, o szczególnie chronionej treści zawartej na ich 
kartach — w mszałach, kronikach, księgach cechowych. 
Piękno starych ksiąg, okuć i zapięć odżyło w X IX  w.

pod wpływem romantyzmu. Szczególnie zapięcia stały 
się ulubioną ozdobą albumów, sztambuchów, książeczek 
do nabożeństwa itp. Zm ontow ane z tek tu rą  były oczy
wiście tylko elementami zdobniczymi.

W n i o s k i
Z  powyższego omówienia roli ochronnej elementów 
oprawy książkowej wynikają następujące wnioski:
— Istnieje potrzeba prowadzenia badań nad technolo
gią wykonania okuć i zapięć dla uzupełnienia istniejącej 
wiedzy o książce;
— Uznając jako kryterium  sposób zapinania rozróżnia 
się dziesięć typów zapięć;
— W zależności od rodzaju połączenia rozróżnia się 
trzy typy przymocowania zapinki do okładki;
— Pierwotną funkcją okuć jest ochrona oprawy, wtórną 
jej dekoracja; podczas konserwacji, szczególnie w re
konstrukcji, należy uwzględnić oba te fakty.

mgr Wojciech Kurpik 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

COMMENTS ON SOME ELEMENTS OF BINDINGS AND THEIR ROLE IN THE PROTECTION OF BOOKS

A relatively ample bibliographical literature that is found in 
Polish libraries does not however contain thorough studies on 
the protective function of ferrules and clasps. This flows from 
the fact that as a rule authors are preoccupied with historic, 
stylistic and artistic values of book bindings and not with their 
utilitarian or protective roles. The lack of this kind of infor
mation can be noticed particularly in conservation work.

Throughout the ages the ferrules strengthening the binding and 
protecting the book acquired an optimum construction. As

a fundamental element of protection the clasps had different 
forms depending on the kind of the book. Taking as a criterion 
a mode of tastening we can distinguish ten types of clasps, 
whilst depending on the type of attaching them to bindings, 
three modes of fixing may be singled out. A replacement of 
cardboard bindings with wooden ones eliminated ferrules. They 
survived only in books used for special purposes such as 
missals, chronicles, guild books. The beauty of old ferrules 
and clasps was restored in the 19th century under the influence 
of romanticism but then they served merely as adornment.

KATARZYNA MURAWSKA

EWIDENCJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W ANGLII

W potężnym Fortress House, zbudowanym w latach 
międzywojennych w eleganckiej dzielnicy Londynu 
M ayfair, znalazły pomieszczenie dwie główne instytucje, 
które w Anglii zajm ują się ewidencją zabytków archi
tektury i budownictwa. D ziałają niezależnie od siebie 
i funkcjonują w ram ach odrębnych struktur adm inistra
cyjnych. Należący do rządowego D epartam entu Śro
dowiska —  Departm ent of Ancient M onuments and 
H istoric Buildings ustala listy obiektów zabytkowych 
Anglii i Walii (Szkocja m a swój odrębny system) oraz 
roztacza nad nimi opiekę prawną. Mieszczący się piętro 
niżej N ational M onuments Record, podlegający Royal 
Commission on Historical M onuments, grom adzi m ate
riały ikonograficzne oraz dokładniejsze dane na tem at 
wybranych obiektów.
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System ochrony i konserwacji zabytków w Anglii 
i Walii obejmuje: 1) tzw. „pom niki przeszłości” (ancient 
monuments), do których należą stanowiska archeolo
giczne, ruiny, opuszczone zam ki i kościoły (ok. 12 500); 
2) budowle o szczególnym znaczeniu architektonicznym 
lub historycznym, tj. wszystkie — zazwyczaj zamieszka
łe —  budynki zasługujące zgodnie z obowiązującymi 
kryteriam i na ochronę (ok. 273 tys.) oraz 3) tzw. strefy 
ochrony konserwatorskiej (conservation areas), jak frag
menty zabudowy m iasta czy wsi, ulice o historycznym 
układzie, przy których mogą stać również domy nie sta
nowiące przedmiotu zainteresowania konserwatora, ale 
nabierające znaczenia jako fragm enty interesującego ze
społu (ok. 500).
Podział ten jest rezultatem  kolejnych etapów rozpoczę


