
MOTYWY CHOPINOWSKIE W EKSLIBRISACH ZE ZBIORÓW KSIĄŻNICY 

PEDAGOGICZNEJ IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU  

Motyw muzyczny w sztuce ekslibrisowej po raz pierwszy pojawił się na ekslibrisach 

przed ponad dwustu laty. Za pierwszy znak książkowy o tematyce muzycznej uważa się dziś 

ekslibris dla księcia Aleksandra Lubomirskiego (1751-1808) rylca M. Wachsmutha z drugiej 

połowy XVIII w. Jest to miedzioryt z godłami muzycznymi i napisem „De la Collection de 

Musique du Pr. Alexandre Lubomirski Colonel du Regiment du Schömberg”. 

Ekslibrisy o motywie muzycznym mają różnorodną tematykę. Są wśród nich znaki książkowe 

przeznaczone dla bibliotek i instytucji muzycznych, dla artystów-muzyków, kompozytorów  

i śpiewaków, ekslibrisy wykonane z okazji imprez muzycznych oraz dla kolekcjonerów 

muzykaliów i kolekcjonerów ekslibrisów. Często wykorzystywanym motywem są instrumenty 

muzyczne, klucz wiolinowy, pięciolinia, tancerze, orkiestra smyczkowa przy pracy. Graficy 

posługując się również sylwetkami sławnych piosenkarzy i muzyków najczęściej nawiązują do 

takich postaci, jak: Czesław Niemen, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Ludwik van 

Beethoven. Często na ekslibrisie muzycznym zamiast napisu „ex libris” znajduje się określenie 

„ex musicis”. 

W kolekcji ekslibrisów ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej można wyodrębnić 

ciekawą grupę księgoznaków muzycznych, w tym kilkanaście z motywem chopinowskim. 

Jednym z artystów tworzących ekslibrisy chopinowskie jest Czesław Woś, który często w swej 

twórczości nawiązuje bezpośrednio do portretu Fryderyka Chopina. W kilku ekslibrisach 

wykorzystał secesyjny pomnik Chopina w parku Łazienkowskim w Warszawie, 

przedstawiający odlaną w brązie postać kompozytora siedzącą pod stylizowaną wierzbą.  

W swoich miniaturach Woś przypomina również pobyt Chopina u Tytusa Woyciechowskiego 

w Poturzynie w 1830 roku. Woyciechowski był jednym z najbliższych przyjaciół Chopina  

w okresie warszawskim. Dwa lata starszy od Fryderyka uczęszczał do Liceum Warszawskiego 

(mieszkał także na pensji u Chopinów). W dowód wielkiej przyjaźni Chopin zadedykował 

przyjacielowi jedną ze swoich wczesnych kompozycji, Wariacje B-dur op. 2 na fortepian  

i orkiestrę na temat arii „Là ci darem la mano” z opery „Don Juan” Wolfganga Amadeusa 

Mozarta. Warto przypomnieć, że to właśnie po zapoznaniu się z tym dziełem, słynny 

kompozytor i krytyk muzyczny Robert Schumann napisał o Chopinie: „Panowie kapelusze  

z głów – oto geniusz!”.  

  



Kompozytor był goszczony przez przyjaciela ok. 14-21 lipca 1830 r. w rodzinnym murowanym 

dworze Woyciechowskich pochodzącym z XVIII w., który znajdował się w otoczeniu pięknego 

parku krajobrazowego z niewielkim stawem. 

Ekslibrisy chopinowskie można także odnaleźć w twórczości innego grafika, którego 

liczne miniatury graficzne znajdują się w zbiorach Książnicy. Mowa o Rajmundzie 

Aszkowskim, który tworzy ekslibrisy w technice digital art. Jeden z ekslibrisów chopinowskich 

wykonał w 2010 r. z okazji 200. letniej rocznicy urodzin muzyka. Natomiast drugi znak 

autorstwa zielonogórskiego grafika, z motywem pomnika Chopina, pochodzi z 2013 r.,  

a dedykowany został wspomnianemu wyżej Cz. Wosiowi.  

Nie sposób nie wspomnieć także o kaliskim artyście Władysławie Kościelniaku, który 

w swej twórczości ekslibrisowej często nawiązywał do motywów muzycznych. W roku 2000 

dla uczczenia 190. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina wykonał pięć księgoznaków  

z motywem chopinowskim.  
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