Informacja techniczna
Historyczne wydarzenie.
Reprint pelpliñskiego egzemplarza Biblii Gutenberga
Pelplin dla wszystkich polskich drukarzy jest miejscem szczególnym. Pielêgnuje siê tu
ponad 170-letnie tradycje drukarskie. To tu, w Wydawnictwie Diecezji Pelpliñskiej „Bernardinum”
powsta³a idea wydania reprintu Biblii Gutenberga. Podczas obchodów 600. rocznicy urodzin
Mistrza z Moguncji we wrzeœniu 2000 roku zebrana w Pelplinie braæ drukarska podpisa³a list
intencyjny w sprawie wydania kopii pelpliñskiego egzemplarza XV-wiecznej Biblii.
Pelpliñska Biblia Gutenberga jest jednym ze 180 egzemplarzy dwutomowej Biblii,
wydrukowanych przez Gutenberga w latach 1452-1455. Do tej pory na œwiecie zachowa³o siê
47 dzie³ mogunckiego mistrza „czarnej sztuki”, z czego 35 na papierze, a 12 na pergaminie.
Jedynie 17 z nich stanowi komplety. Jedyny w Polsce egzemplarz tej „najdro¿szej ksi¹¿ki na
œwiecie” przechowuje Muzeum Diecezjalne im. Biskupa Stanis³awa Wojciecha Okoniewskiego
w Pelplinie. Pelpliñski egzemplarz, sk³adaj¹cy siê z dwóch tomów, wydrukowany zosta³ na papierze
w oryginalnej XV-wiecznej oprawie wykonanej przez s³ynnego introligatora, mistrza Henryka
Costera z Lubeki. Podobnie jak pozosta³e egzemplarze Biblii, równie¿ pelpliñski zawiera ³aciñski
tekst Wszystkich Ksi¹g Pisma Œwiêtego w t³umaczeniu œw. Hieronima oraz jego komentarze
i prologi przejête z obowi¹zuj¹cej wówczas Wulgaty. Ca³oœæ obejmuje ³¹cznie w obu tomach 641
kart in folio zadrukowanych obustronnie w dwóch kolumnach o wymiarach 285x85 mm,
zawieraj¹cych 40-41 wierszy. Brak w niej ostatniej 217 karty w tomie II, zadrukowanej tekstem
Apokalipsy, który urywa siê na rozdziale XX, wiersz 9.
Biblia pelpliñska nale¿y do najcenniejszych spoœród zachowanych egzemplarzy, a to z uwagi na
charakter i sposób wykonania rubryk, czyli wpisania kolorem czerwonym objaœnieñ na pocz¹tku
i na koñcu prologów oraz ksi¹g, a wiêc wszystkich „incipit” i „explicit”, czego nie wykonano
w druku dla unikniêcia zbyt wysokich kosztów zwi¹zanych z powtórnym nak³adaniem arkuszy na
prasê. Anonimowy rubrykator Biblii pelpliñskiej ró¿ni siê od innych daleko posuniêt¹
samodzielnoœci¹, tak ¿e zachodz¹ w niej znaczne odchylenia od innych egzemplarzy, co tym
samym podnosi jej dokumentaln¹ wartoœæ.
Wyj¹tkowe znaczenie pelpliñskiego egzemplarza Biblii Gutenberga podnosi dodatkowo drobny,
ale niezmiernie cenny szczegó³. Na marginesie, pod lew¹ szpalt¹, na 46 stronie I tomu tego
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dzie³a, w postaci plamy o wymiarach 25x7 mm, szczêœliwie zachowana plamka stanowi odbicie
kszta³tu czcionki, która zapewne wypad³a w trakcie pracy z r¹k zecera. Œlad ten umo¿liwia
wspó³czesnemu badaczowi rekonstrukcjê czcionki Gutenberga, co dla historyków drukarstwa
ma nieocenione znaczenie.
Pelpliñski reprint XV-wiecznej Biblii bêdzie czwartym w dziejach drukarstwa. Jak zapowiadaj¹
wydawcy, zostanie on wydany – jak orygina³ – w dwóch tomach, w nak³adzie zbli¿onym do
pierwotnego, a wiêc 180-200 egzemplarzy. Kopia jako faksymila, ze wszystkimi zabrudzeniami
i œladami, jakie pozostawi³ na kartach up³ywaj¹cy czas, uka¿e siê jeszcze w tym roku.
Aby jakoœæ przygotowywanego reprintu by³a doskona³a, wydawnictwo „Bernardinum” zaprosi³o
do wspó³pracy grono wiod¹cych firm poligraficznych i specjalistów tej bran¿y. Jedn¹ z nich jest
Michael Huber Polska, firma nale¿¹ca do grupy Hubera, który jest najstarszym producentem
farb graficznych na œwiecie. Firma Huber nie tylko wspiera projekt reprintu Biblii Gutenberga
dostarczaj¹c farby potrzebne do jego druku, ale przede wszystkim s³u¿y swoim wieloletnim
doœwiadczeniem i wiedz¹ technologiczn¹.
Michael Huber zlokalizowa³ w „Bernardinum” swoje „lataj¹ce laboratorium”, co umo¿liwia
wykonywanie kompleksowych pomiarów na wszystkich etapach procesu poligraficznego.
W porozumieniu z pelpliñsk¹ oficyn¹ firma podarowa³a urz¹dzenia i oprogramowanie
GretagMacbeth niezbêdne do pracy laboratorium. Sprzêt specjalistyczny taki jak: Spektrofotometr,
SpectroEye, urz¹dzenie do pomiaru form drukowych iCPlate oraz oprogramowanie ColorQuality
oraz KeyWizard zosta³ zakupiony dla „Bernardinum” przez Michael Huber Polska za
poœrednictwem Mercor Polska. Zgromadzone podczas analiz wnioski wykorzystane zostan¹
w procesie druku reprintu Biblii.
Jak przyznaj¹ przedstawiciele Michael Huber Polska, udzia³ w przedsiêwziêciu wydania reprintu
Biblii Gutenberga wspólnie z Wydawnictwem Diecezji Pelpliñskiej „Bernardinum” i innymi
znakomitymi firmami, to sprawa niezwykle presti¿owa. Taka wspó³praca i jej efekt koñcowy stanowi
znakomit¹ wizytówkê dla ka¿dego z udzia³owców.
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