
Pierwsze zastosowanie druku nie jest wcale 
związane z tekstem, bo już w neolicie wykorzy-
stane zostały klocki drzeworytnicze do wydruko-
wania motywów dekoracyjnych na tkaninach. I tu 
należałoby szukać tak naprawdę jego początków. 
Z tekstem z kolei wiąże się druk książki bloko-
wej, stosowany jeszcze przed wynalazkiem Guten-
berga. To, co zrobił Johannes Gutenberg, można 
nazwać za to przełomem w drukarstwie, bo wy-
nalazł on ruchomą czcionkę odlewaną z metalu. 

Tadeusz Grajpel w Biskupinie opowiada 
o druku od lat. Na co dzień zajmuje się odtwa-
rzaniem rzemiosł związanych z książkami i drze-
worytami, one stanowią to, o czym znakomity 
specjalista drukarskiej sztuki barwnie opowiada. 

W centrum stanowiska szefa Pracowni Ba-
dań i Edukacji Historycznej w Końskich stoi re-
konstrukcja XV-wiecznej prasy znanego druka-
rza z Moguncji. Gutenberg był czwartym poko-
leniem rodziny złotników. - Rodzina Gensfle-
ischów należała do korporacji mincerzy i to jest 
bardzo ważne, bo jej członkowie robili stemple 
do bicia monet czy tłoki do pieczęci. Czyli liter-
nictwo w odbiciu lustrzanym było dla nich oczy-
wistością, bo to robili na co dzień, np. stemple 
z pojedynczymi literami dla introligatorów do 
odciskania na skórze - tłumaczy Tadeusz Graj-
pel. Wskutek życiowych okoliczności Guten-
berg opuścił rodzinny warsztat i szukał pracy jako 
metalurg w Strasburgu. Tam podjął współpracę 
z Dritzehnem. Z początku wykonywali drobne 
odlewy z ołowiu, cyny, srebra i wówczas popu-
larne odlewy pielgrzymich plakiet oraz litero-
we stemple do odciskania na oprawach ksiąg, ale 
z czasem Gutenberg zorientował się, że z poszcze-

gólnych liter alfa-
betu złożyć moż-
na pojedyncze sło-
wa i to naprowadzi-
ło go na pewien po-
mysł. - Skoro wie-
dzieli jak się odle-
wa, to była to dla 
Gutenberga, meta-
lurga, oczywistość, 
że wystarczy zrobić 
formę - opowiada 
mistrz z Końskich. 
Forma do odlewania 
czcionki powstawała 
w następujący spo-
sób. Najpierw Gu-
tenberg wyrył w sta-
li pojedyncze litery, 

a później z pomocą 
mincerskiego młota 
wybił je w miedzia-

nych blaszkach. Ponadto opracował potrzebny do 
odlewania czcionki stop ołowiu z cyną, a w końcu 
przyszedł czas na prasę drukarską. Wraz ze swoim 
współpracownikiem odcięli się od świata w pra-
cowni w Strasburgu. Praca ta była żmudna i zaję-
ła rzemieślnikom półtora roku, za to wynalazek 
ruchomej czcionki sprawił, że pochodzący z Mo-
guncji złotnik przeszedł do historii. Jak najdłużej 
starał się on swój wynalazek trzymać w ukryciu 
i nikomu nie zdradzać tajemnicy, bo wykonane 
przez niego czcionki idealnie naśladowały pismo 
ręczne i mógł sprzedawać wydrukowane książki 
jako dzieła jakiegoś znakomitego skryptorium. 
Nabierać dawali się nawet najlepsi fachowcy od 
druku. - Okazało się, że tyle kart książki, ile po-
wstawało po rocznej pracy przepisywania ręcz-
nego można było zrobić jednego dnia - dodaje 
Tadeusz Grajpel. 

W Strasburgu rzeczą normalną było robienie 
pras do wina z racji produkcji tego znakomitego 
trunku. Podział cechowy wykluczał, by rzemieśl-
nik specjalizujący się w swoim fachu wykonywał 
cudzą pracę. Gutenberg podjął więc współpracę ze 
stolarzem cechowym Sasbachem, który umiał 
taką prasę zrobić i wymyślił, że można z sobą 
połączyć prasę do wina, farbę drukarską i papier. 
Farba drukarska wówczas stosowana była tylko 
do drzeworytów i jej skład był bardzo prosty, 
ale nadawała się do druku tylko raz. Na szczęście 
udało się Gutenbergowi poznać recepturę na far-
bę nadającą się do wielokrotnego druku, a jej se-
kretem było m.in. dodanie moczu jako utrwalacza. 

Tadeusz Grajpel wyczerpująco opowiada 
każdą historię. Ciekawe między innymi jest 
to, że papier, jaki wówczas był w użyciu pocho-

dził ze szmat i ze względu na wytrzymałość jest 
to najlepszy papier świata. Wiele wieków póź-
niej surowiec, z którego powstaje zmienił się 
na drewno, ale papier ze szmat do dziś jest wy-
korzystywany w banknotach, paszportach czy 
ważnych dokumentach. 

Od znawcy druku z Końskich nie tylko moż-
na o Gutenbergu usłyszeć, ale także zobaczyć to, 
co w XV wieku zdołał wydać. Pierwsze druki 
(1437-1439), które były bardzo proste, to pro-
roctwa i horoskopy gwarantujące dobrą sprze-
daż i duży pieniądz, później przyszedł czas na ka-
lendarz astrologiczny, wreszcie podręczniki i Bi-
blię. Z racji tego, że fundamentem ówczesnego 
wykształcenia był podręcznik gramatyki łaciń-
skiej, Gutenberg licząc na duży zarobek posta-
nowił go drukować i wcale się nie przeliczył, bo 
Donatus wznawiany był ponad dwadzieścia razy. 
Najbardziej wysokonakładowym drukiem Gu-
tenberga był jednak list pasterski papieża i króla 
Cypru, w którym to ogłoszona była zbiórka pie-
niędzy na wojnę morską. Dokument był potwier-
dzeniem wpłaty. Wydrukowany został ponad 20 
tysięcy razy. Z racji tego, że Gutenberg całą swo-
ją działalność starał się utrzymywać w tajemnicy, 
to kolejność poszczególnych druków trudno pre-
cyzyjnie dziś określić. - Nawet co do Biblii są 
dyskusje, w których ona latach była drukowana 
i nie ma ustalonej wersji naukowej. Wiemy tyl-
ko na pewno, że w 1453 roku była to już rzecz 
ukończona. Mówi nam o tym przypisek ilumi-
natora - opowiada Tadeusz Grajpel. W związku 
z chęcią wydania Biblii Gutenberg zapożyczył 
się na ogromną sumę, której nie był w stanie spła-
cić w związku z kryzysem, który dopadł Europę. 
Prawdopodobnie wpadł w pułapkę zastawioną 
przez bankiera, który wynalazcę z Moguncji ce-
lowo pogrążył finansowo, czekając aż Biblia zo-
stanie wydrukowana. Ostatecznie cały jej nakład, 
który liczył 180 egzemplarzy wpadł w obce ręce. 
Biblia Gutenberga liczyła 1200-1300 arkuszy for-
matu folio, a jej druk trwał 2,5 roku.

Jak losy znakomitego drukarza z XV wieku 
potoczyły się dalej, szczegółowo i uroczo opowie 
sam Tadeusz Grajpel. Stanowisko mistrza z Koń-
skich mieści się naprzeciw skryby przy alei pro-
wadzącej od muzeum do wioski piastowskiej.

Maciej Tyrakowski

Niezawodny Tadeusz Grajpel i jego

Lekcja o drukarskim fachu
Festyn archeologiczny to żywa historia, która w Biskupinie jest na wyciągnięcie ręki oraz 
poznanie narzędzi, które zrewolucjonizowały świat. Dowód? Rekonstrukcja XV-wiecznej 
prasy Gutenberga.

Tadeusz Grajpel mówi tak interesująco, że wzbudza ciekawość podejmowanymi wątkami  
w każdym słuchaczu. Na zdjęciu barwnych opowieści słuchają uczniowie z SP w Płocku.      
- „Pięknie pan opowiada i bardzo serdecznie dziękujemy, ale musimy iść dalej, bo czas mamy 
mocno ograniczony“ - przerywa opiekunka wycieczki.                  fot. Maciej Tyrakowski

t Nauczycielka: - Nie jesteście głodni? Gru-
pa: - Nieee! Nauczycielka: - A gdzie teraz idzie-
cie? Grupa: - Na podpłomyki!                  (mt)
t Kobieta zmienna bywa: - Ale bym zjadła 
pączka..., albo nie.                                     (mt)
t Przed chatą mincerza: - Patrz! Tu będzie 
chyba hajs! Taki bardzo stary hajs!         (mt)
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