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W benedyktyńskim skryptorium
Święty Benedykt z Nursji (ok. 480-547),
Ojciec Kościoła i główny patron Europy, był
twórcą życia monastycznego w Europie Zachodniej. Urodził się w trudnych dla tej części świata czasach, gdy pod naporem barbarzyńców upadł Rzym i ostatecznie rozpadło
się zachodniorzymskie cesarstwo, a nadchodzące stulecia miały przynieść chaos, w którym przepadła duża część antycznego dorobku intelektualnego i artystycznego. To,
co przetrwało, w głównej mierze uratowali
właśnie benedyktyni – zakładając pierwszy
klasztor i tworząc dla niego regułę Benedykt
zapewne nie przewidywał nawet, jak kluczową rolę odegra jego dzieło w kształtowaniu
się kultury i nauki średniowiecza.
Pierwszy klasztor został założony przez
Benedykta w końcu lat dwudziestych VI
wieku na Monte Cassino. W owych trudnych
czasach popularnością cieszyło się życie pustelnicze: wielu było takich, którzy w od-

osobnieniu poszukiwali spokoju oraz poczucia bliskości Boga. Inni z kolei chętnie gromadzili się wokół pustelników, postrzegając
ich jako świętych mężów, zdolnych wskazać
drogę do zbawienia. Benedykt dostrzegł, że
wszystko to nie powinno odbywać się poza
kontrolą instytucji Kościoła; zauważył, że
potrzebne jest uregulowanie życia pusteliczego oraz wspólnotowego. Stworzył zatem
regułę, która stała się podstawowym modelem dla reguł wszystkich zakonów Europy
Zachodniej.
Benedyktyńscy zakonnicy mieli pracować, nie tylko latem na roli, ale także zimą
w klasztornych skryptoriach. Benedykt bowiem nakazał zakonnikom czytanie ksiąg
w określonym czasie w ciągu roku, oraz ich
przepisywanie. Dzięki temu benedyktyni
ocalili olbrzymią część dorobku starożytności, a ponadto benedyktyńskie klasztory stały się wkrótce głównymi ogniskami nauki
w Europie. Reguła zakładała, że każdy zakonnik powinien przynajmniej umieć czytać: to z kolei sprawiło, że we wczesnośredniowiecznej Europie benedyktyńskie klasz5
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tory były jak na tamte czasy jednymi z głównych skupisk wykształconych ludzi. Szerokie
horyzonty intelektualne zakonników prowadziły do rozwoju wielu dziedzin w klasztornych gospodarstwach oraz do innowacji rolniczych, które z czasem przejmowane były
przez ludność żyjącą w pobliżu klasztorów.
Przede wszystkim jednak klasztory posiadały wciąż rozrastające się biblioteki, oraz nieprzerwanie działające skryptoria.
Jak powstawał średniowieczny rękopis?1
W starożytności pisano głównie na papirusie, którego karty tworzone były ze sprasowanych łodyg rzecznej rośliny rosnącej
w Egipcie. Papirusowe karty sklejane były
w długie pasy, z których robiono zwoje, nawijane na wałki z kości lub drewna, a pisano tylko po jednej stronie takiej karty. Choć
w średniowieczu papirusowe zwoje zostały zastąpione przez pergaminowe kodeksy,
to wiele nazw związanych z książkami pochodzi jeszcze z czasów starożytnych, jak
chociażby greckie słowo byblos, oznaczające łyko papirusowe. Tymczasem to wła6

śnie chrześcijańskie Biblie odegrały znaczącą rolę w odejściu od formy zwojów na rzecz
kodeksów. Biblia bowiem jest dużym zbiorem tekstów, przeznaczonym raczej do czytania w wybranych fragmentach, a fragment
łatwiej znajduje się w kodeksie, niż w zwoju,
który trzeba w całości rozwijać i zwijać. Pierwowzorem dla formy kodeksu były rzymskie
tabliczki (łac. codices lignei) z drewna lub kości, pokrywane z jednej strony woskiem i łączone po dwie lub więcej w formy przypominające zeszyt: to były antyczne notatniki wielokrotnego użytku. W warstwie wosku
można było szybko zapisać coś za pomocą
rysika, a potem wymazać wszystko i pokryć
nową warstwą wosku. Zachowały się starożytne rzymskie malowidła ukazujące mężczyzn i kobiety właśnie z takimi „notatnikami” w dłoniach.
Średniowieczne kodeksy miały jednak karty z pergaminu, czyli starannie wypreparowanej skóry, najczęściej krowiej, owczej lub
koziej. Trzeba było tę skórę oczyścić z sierści
oraz tłuszczu poprzez kilkudniowe moczenie w wodzie wapiennej oraz oskrobywanie;

następnie płat skóry suszono, ewentualnie
na koniec pokrywając cienką warstwą kredy. Zarówno sam materiał (skóra) jak i żmudny proces produkcji sprawiały, że pergamin
był kosztownym materiałem. Najwyższej jakości karty były cieniutkie i delikatne; te gosze bywały grube i chropowate, co znacznie
utrudniało pracę skrybów. Jeżeli w procesie
produkcji karty skóra uległa uszkodzeniu, to
często powstawały dziury, które starano się
zaszyć, lub po prostu omijano je przy przepisywaniu tekstu. Pergamin był na tyle cenny,
że wykorzystywano nawet dziurawe karty!
Przygotowany płat pergaminu był cięty na wybranej wielkości arkusze, które następnie składano na pół. Kilka takich arkuszy złożonych jeden w drugi tworzyło tak
zwaną składkę; i to właśnie na składkach,
a nie na oprawionych już kodeksach, pracowali skrybowie w skryptoriach. Składka wymagała w pierwszej kolejności wyznaczenia
marginesów i linii. Obszerne marginesy średniowiecznych rękopisów mogą się nam dziś
wydawać marnowaniem cennej przestrzeni pergaminu, ale ta przestrzeń potrzeb-

na była dla notatek i komentarzy, dodawanych przez kolejnych użytkowników księgi.
Ponadto boki kodeksu były najbardziej narażone na zniszczenie; dzięki obszernym marginesom można było łatwo dokonać „renowacji” rękopisu, obcinając zniszczone brzegi i przeoprawiając księgę w mniejszą oprawę, bez naruszania tej części karty, na której
znajdował się tekst.
Po wyznaczeniu marginesów i linijek,
skryba przystępował do przepisywania tekstu, pozostawiając w wybranych miejscach
przestrzeń na ewentualne dekoracje. Dopiero po wykonaniu owych dekoracji rękopis był składany w całość i oprawiany: dla
wygody introligatorów skrybowie umieszczali na końcu składki tak zwany reklamant,
czyli pierwszą sylabę słowa, od którego zaczynać się powinna kolejna składka. Pergaminowe karty, podatne na odkształcenia na
przykład w wyniku działania wilgoci, wymagały masywnych i ciężkich opraw, toteż najczęściej okładki robiono z drewna, również
obleczonego skórą, aczkolwiek najbardziej
luksusowe rękopisy miewały oprawy złotni7
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cze. Choć dzisiaj już nie oprawia się książek
w drewno, to wciąż w powszechnym użyciu
pozostaje zwrot „przeczytać książkę od deski do deski”.
Jakie rodzaje ksiąg tworzono?2
W kolejnych stuleciach średniowiecza popularne były różne typy ksiąg, a ich przeznaczenie determinowało między innymi
ich rozmiar. Największe kodeksy, o kartach
przekraczających pół metra długości, służyły zakonnikom do celów liturgicznych,
szczególnie do odprawiania modlitw i śpiewów w chórze. Takie księgi musiały być na
tyle duże, aby ich zawartość była widoczna
przez całą grupę zgromadzonych wokół pulpitu osób. Z kolei najmniejsze rękopisy, popularne głównie w późnym średniowieczu,
służyć miały do celów prywatnych: były to
również modlitewniki dla osób świeckich,
często dla kobiet, a rozmiar tych książeczek
pozwalał na codzienne noszenie ich przy sobie. Rozwój produkcji książek o „podręcznych” gabarytach wiązał się także z rozwojem uniwersytetów; studenci i wykładowcy
8

potrzebowali książek łatwych do przenoszenia i wygodnych do wypożyczania.
Z pierwszego tysiąclecia zachowały nam
się głównie Ewangeliarze: nie są to rękopisy zawierające cały Nowy Testament, ale jedynie cztery Ewangelie. Większość takich kodeksów otwierały tabele z tak zwanymi Kanonami Euzebiusza (opracował je w 1 połowie IV wieku Euzebiusz z Cezarei), czyli zestawienia paralelnych tekstów (perykop) czterech Ewangelii. Tabele te podawały rozdziały
i wersy z poszczególnych Ewangelii, dzieląc
opisane w nich wydarzenia na te, które występują we wszystkich czterech tekstach, te,
które występują w trzech, te, które znajdziemy w dwóch Ewangeliach i wreszcie te, które
opisali tylko pojedynczy Ewangeliści. Najpopularniejszym schematem dekoracji Ewangeliarzy było umieszczanie na początku każdej Ewangelii przedstawienia jej autora, ukazanego w antycznej kompozycji pisarza przy
pracy.
Podstawową księgą liturgiczną we wczesnym średniowieczu był Sakramentarz, zawierający modlitwy i ceremonie mszy oraz

szafowania sakramentów; nie zawierał on
jednak niektórych modlitw, śpiewów ani czytań z Ewangelii. W VIII wieku powstały natomiast najstarsze zachowane do dziś Mszały, zbierające w jedną księgę wszystkie teksty, niezbędne do odprawienia cichej mszy,
co zapewne przeznaczone było dla podróżujących duchownych. Z czasem Mszały, zawierające wszystkie teksty mszalne, wyparły Sakramentarze, chociaż właściwy Mszał
Rzymski został zredagowany dopiero w XVI
wieku, po Soborze Trydenckim. Najważniejszym fragmentem zarówno Sakramentarza
jak i Mszału była modlitwa eucharytyczna
zwana Kanonem Rzymskim, rozpoczynająca
się od słów „Te igitur clementissime Pater…”
(„Ciebie przeto, najmiłościwszy Ojcze…”).
Dekorowano ją najczęściej przedstawieniem
Ukrzyżowania, gdzie krzyż Chrystusa zarazem pełnił funkcję inicjału „T”.
Do wielkoformatowych kodeksów należały najczęściej rękopisy muzyczne: Antyfonarze i Graduały. Antyfonarz zawierał śpiewy
liturgiczne (antyfony), zarówno te używane
w czasie mszy świętej jak i poza nią. Pieśni

ułożone w nim były według kalendarza liturgicznego; w zależności od diecezji Antyfonarze mogły także różnić się zawartością,
jako że poszczególne ośrodki związane były
z kultem różnych lokalnych świętych, którym także poświęcano pieśni. Graduał natomiast to rękopis zawierający wszystkie śpiewy mszalne; nazwa graduale wywodzi się od
jednego ze zmiennych śpiewów: psalmu responsoryjnego (w którym partie solisty przeplatają się z partiami zbiorowymi). Karty Antyfonarzy i Graduałów najczęściej wypełnione były zapisami nutowymi.
Osobne kodeksy tworzono z najbardziej
poetyckiej części Biblii, czyli z Księgi Psalmów. W okresie pełnego średniowiecza Psałterze zaczęły funkcjonować jako prywatne modlitewniki w elitarnych kręgach. Były
to często bogato zdobione rękopisy, a coraz większa ich popularność zaczęła prowadzić do ujednolicenia produkcji i powtarzania ustalonego schematu dekoracji. Rękopis Psałterza otwierał kalendarz liturgiczny,
po nim następował album całostronicowych
miniatur (najczęściej cykl chrystologiczny),
9
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zaś właściwy tekst dekorowano figuralnymi
inicjałami na początku wybranych psalmów.
W XIII wieku zaczęły powstawać tak zwane Psałterze-Godzinki, z których następnie
wykształciły się Godzinki, czyli najpopularniejszy typ modlitewnika dla osób świeckich
późnego średniowiecza3. Rękopisy Godzinek zawierały: kalendarz liturgiczny, cztery lekcje z Ewangelii, Godzinki do Najświętszej Marii Panny, kolejne do Krzyża Świętego oraz następne do Ducha Świętego, modlitwy maryjne, siedem psalmów pokutnych,
litanię, oficjum za zmarłych oraz liczne modlitwy do świętych (sufragia). Zawartość Godzinek wywodziła się z tradycyjnej benedyktyńskiej Liturgii Godzin (Officium Divinum).
Reguły klasztorne z VI wieku przewidywały bowiem osiem godzin liturgicznych w ciągu doby: jutrznia miała miejsce przed zorzą
poranną, laudes – o wschodzie słońca, pryma
około godziny 6, tercja około godziny 9, seksta w południe, nona około godziny 15, nieszpory o zachodzie słońca, na koniec zaś następowała wieczorna kompleta. Choć ludzie
świeccy nie mieli czasu, aby odprawiać na
10

codzień całą liturgię godzin, to jej elementy okazały się najlepszą zawartością prywatnego modlitewnika, który można było otworzyć o każdej porze dnia i odnaleźć w nim odpowiednie dla danego momentu modły.
W klasztornej bibliotece i skryptorium
Starożytni Grecy i Rzymianie posiadali wspaniałe biblioteki, liczące setki tysięcy zwojów, lecz większość z tych księgozbiorów nie przetrwała upadku antycznego świata. Wczesnośredniowieczne biblioteki klasztorne, budowane w zasadzie od zera, mogą
nam się w porównaniu wydawać ubogie; według zachowanych katalogów, benedyktyńskie księgozbiory w najsłynniejszych europejskich klasztorach nie przechowywały
więcej niż po kilkaset woluminów (w Reichenau w IX w. było ich 415, w St. Gallen w tym
czasie 362, zaś w X wieku w Bobbio skatalogowano 666 woluminów, w Ratyzbonie – 513,
a w Lorsch – ok. 590)4. Kilkaset tomów to nie
jest jednak mało, jeśli weźmiemy pod uwagę,
jak długiej i wyczerpującej pracy wymagało
stworzenie jednego kodeksu. Ślady frustra-

cji średniowiecznych skrybów są zresztą zachowane w samych rękopisach: na marginesach zdarzają się bowiem notatki, z których
często wynika, że skrybom było zimno w czasie pracy, że czuli się zmęczeni, samotni, albo
poirytowani5.
Pozostawianie osobistych notatek na
marginesach przepisywanych rękopisów nie
było postrzegane jako niewłaściwe – w końcu margines służył właśnie do umieszczania
na nim komentarzy. Bywały zresztą teksty
(szczególnie traktaty naukowe lub rozważania teologiczne), które z założenia przepisywane były wraz z komentarzami, a owe komentarze mogły stanowić osobną wartość
naukowego opracowania tekstu. Można powiedzieć że komentarze (glossy) funkcjonowały tak, jak dzisiejsze przypisy: naukowe
czy krytyczne opracowanie źródłowego tekstu (na przykład biblijnego) stawało się dzięki nim nowym dziełem, osobną pozycją naukową. Takie poważne komentarze w średniowiecznych księgach najczęściej występowały w formie gloss marginalnych lub interlinearnych – ta ostatnia forma polegała

na wprowadzeniu komentarza pomiędzy linijki właściwego tekstu. Najczęściej w takim
przypadku tekst oraz glossy miały inne wielkości liter, aby łatwo było je od siebie odróżnić.
Tym niemniej, nawet w ramach właściwego tekstu skrybowie mieli możliwość pozostawienia dla przyszłego czytelnika osobistej wiadomości w ramach tak zwanego kolofonu. Była to notka, najczęściej (choć nie
zawsze) umieszczona na końcu księgi: zawierać mogła informację kiedy, gdzie, przez
kogo i dla kogo dany rękopis został przepisany. Nierzadko kolofony zawierają również
skargi skrybów (że praca była wyczerpująca),
ich oczekiwania (że chcą zapłaty lub dodatkowej porcji wina), lub po prostu westchnienia ulgi – na przykład w jednym z rękopisów
ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (traktat
wojskowy Ital. fol. 149, Bolonia, 1381 r.) odnajdziemy w kolofonie dwuwiersz: Laus tibi
sit Criste, / hic liber explicit iste („Chwała Ci
Chryste, tu kończy się ta książka”)6. Największą jednak karierę zrobiła formuła, której
najstarszy zachowany do dziś przykład po11
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chodzi z tak zwanego Ewangeliarza Burcharda (Biblioteka Uniwersytecka w Würzburgu,
koniec VI lub VII w.), i który w różnych odmianach przewijał się przez kolejne kodeksy aż do czasów nowożytnych. Formuła ta
w najpopularniejszym brzmieniu to: „Qui nescit scribere, nullum putat esse laborem, quia
quo tres digiti scribunt, totus corpus laborat”
(„Ten, kto nie potrafi pisać, sądzi, że to żadna
praca, lecz choć trzy palce piszą, całe ciało
pracuje”)7. Zakonnicy spędzali w długie godziny w klasztornych skryptoriach, żmudnie
przepisując księgi; i właśnie dlatego my do
dziś określamy dłużące się i męczące zajęcia
mianem „benedyktyńskiej pracy”.
Przypisy
Zob. W. Semkowicz, Paleografia Łacińska (podręcznik wielokrotnie wznawiany; wyd. III: Kraków 2011);
S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław 1965; K. Głombiowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka
w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1971; R. Sosnowski, P. Tylus, Co mówią stare rękopisy, Kraków 2012.
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Skryba, iluminator i introligator - średniowieczny ‘team’
w skryptorium
Skryba i jego narzędzia pracy
Pierwszy do pracy nad rękopisem przystępował skryba. Na poliniowane karty przepisywał mozolnie tekst zostawiając wyznaczone miejsce na dekorację malarską. Gdybyśmy mieli, przed XII wiekiem, okazję zajrzeć takiemu pisarzowi do kałamarza prawdopodobnie znaleźlibyśmy w nim atrament
sadzowy. Był to najczęściej stosowany od
starożytności aż do XII wieku atrament, uzyskiwany ze spalania węgla. Czarny, sypki pigment łączono z substancja wiążącą. Była ona
najczęściej węglowodanowa: żywica, guma
arabska, miód, ale mogła tez być białkowa:
białko jaja, żelatyna, klej ze skór. Atramenty
sadzowe miały wiele zalet. Były odporne na
działanie promieni słonecznych, najczęściej
nieszkodliwe dla nośnika, zachowywały dłu-

go oryginalny kolor. Niestety nie były odporne na wodę i zdarzało się, że słabo przylegały i złuszczały się.
Od XII wieku bardziej popularny stał się
atrament żelazowo-galasowy. Przygotowuje się go na bazie wyciągu z roślin, które należą do tanin. Najczęściej stosowany
był wyciąg z galasów. Galasówka to owad
z rodziny błonkówek, który przepoczwarza
się na liściach dębu tworząc narośla, w których przeobrażają się jego larwy. Kiedy larwa
zmienia się w dorosłego owada drąży dziurę by wydostać się na zewnątrz, pozostawiając po sobie osłonkę pełną kwasów taninowych. Taki galas miażdżyło się i zaparzało
w deszczówce na słońcu lub przy ogniu, aby
uzyskać bogaty w garbniki wyciąg. Drugim
składnikiem tego atramentu był siarczan
żelazowy – określany jako witriol. Czasem
zastępczo, stosowano zardzewiałe żelazo np. gwoździe, podkowy1. Te dwa składniki mieszano ze sobą a roztwór powoli się zabarwiał. By tak powstały atrament zagęścić,
dodawano do niego gumę arabską. Dorzucano wina, które służyło jako rozpuszczalnik
13
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a czasem też mikę, lapis lazuli, lub pokruszone szkło – by uzyskać efekt błyszczenia. Dopiero po napisaniu tekstu atrament uzyskiwał swoją czarną barwę. Działo się tak pod
wpływem tlenu z powietrza. Ten atrament
był nierozpuszczalny w wodzie, bardzo dobrze wnikał w powierzchnię pergaminu i był
łatwiejszy do przygotowania niż atrament
sadzowy. To przesądziło o jego popularności. Ma jednak jedną wadę, o której wiedzą
dobrze konserwatorzy. Zdarza się, że uszkadza nośnik (pergamin, papier) wżerając się
w jego powierzchnię, lub nawet przenikając
przez jego powierzchnię ‘wypalając’ dziury.
Oprócz czarnego atramentu skryba posługiwał się innymi kolorami, przede wszystkim czerwienią. Atrament czerwony uzyskiwał z minii, cynobru a czasem z purpury. Ten
kolor używany był w rękopisach do wyróżnienia pewnych ustępów w tekście, a także
do inicjałów lub nagłówków.
Każdy skryba potrafił sporządzić atrament,
a receptury były przekazywane w skryptorium
z pokolenia na pokolenie.
14

Widzimy zatem naszego skrybę, z ubrudzonymi od przygotowywania atramentu rękami jak zasiada do pulpitu, bierze do
ręki pióro i zanurza go w bydlęcym rogu służącym jako kałamarz. Pióro, najczęściej gęsie, odpowiednio przycięte było niezbędnym narzędziem pracy2. Najlepsze do pisania były duże pióra-lotki, ze skrzydeł większego ptaka. Ze świeżego pióra odcinano
zbędne elementy: chorągiewkę i końcówkę
stosiny, a samo pióro utwardzano. Zostawiano je na kilka miesięcy do wyschnięcia, lub
hartowano zimną wodą i gorącym piaskiem.
Tak przygotowaną, półprzeźroczystą tubkę ścinano w ostry czubek, nacinano wzdłuż
i znów ścinano by otrzymać płaską końcówkę. Skryba posiadał wiele zaostrzonych piór,
by wymieniać te tępiące się w trakcie pisania. Na miniaturach najczęściej widzimy
skrybę pochylonego nad kartą pergaminową, który w obu rekach trzyma narzędzia.
W prawej ręce gęsie pióro, którym pisze, zaś
w lewej nożyk. Nożyk był potrzebny skrybie
przede wszystkim do ostrzenia zużywającej się trakcie pisania końcówki pióra. Ostrą

krawędzią noża wydrapywał swoje pomyłki w tekście. Wreszcie pracując nad większą
kartą przytrzymywał koniuszkiem noża pergamin, by móc pracować na jego płaskiej powierzchni.
Praca skryby kończyła się wraz z ostatnim
wyrazem w tekście. Ponieważ praca odbywała się na luźnych składkach3 skryba i iluminator mogli pracować w tym samym czasie. Zdarzało się też często, że skryba pisał
lub malował niewielkie inicjały znajdujące
się w teście. Natomiast miniatury, większe
inicjały oraz malowane bordiury i cała dalsza
malarska dekoracja karty należała do iluminatora.
O złoceniach w rękopisie
Przystępując do pracy iluminator szkicował rysunek – rysikiem grafitowym lub piórem i atramentem. Kolejnym etapem pracy
iluminatora, jeśli rękopis należał do tych bogato zdobionych, było złocenie. Praca ze złotem należała do najtrudniejszych technicznie zadań miniaturzysty, wymagała zatem

dużej biegłości. Na karcie rękopisu nakładano złoto dwojakiego rodzaju. Mogło to być
złoto w postaci farby sporządzone z drobno
roztartego złota. Do złoceń używano także
cienko rozklepane blaszki złota, które przyklejano na specjalnej glince. Wyklepywaniem złota zajmowali się rzemieślnicy, którzy jak pisze Cennino Cennini z jednego dukata weneckiego wyklepywali zazwyczaj 145
płatków. Taki płatek ważył ok. 0,37 granów.
Dla porównania, współczesne płatki złota ważą między 0,20 a 0,404. Do przyklejania złota używano różnych substancji klejących takich jak: clarum – sklarowane białko
jaja, sok z fig lub z czosnku zmieszany z klejem skórnym, lub rybim, gumy arabskiej lub
gumy wyrabianej z doremy5. Bardzo efektownym sposobem przyklejania złota była
technika z zastosowaniem gesso, która pozwalała na polerowanie złota na wysoki połysk oraz na puncowanie. Do sporządzenia
gesso, stosowano gips w połączeniu z bolusem armeńskim i bielą ołowiową. Do mieszaniny dodawano wg receptur, które dotrwały do dnia dzisiejszego, różnych skład15
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ników: klej skórny, klej z rogów, miód, gumę
arabską, białko jaja i inne6. Gesso aplikowano
na powierzchnię, które miały być pozłocone
i czekano do wyschnięcia. Następnie iluminator przyklejał płatki złota. Teofil Prezbiter, anonimowy autor XII-wiecznego traktatu o technikach rzemieślniczych, opisuje
ten proces. Pisze, że należy się przestrzegać
wiatru oraz wstrzymać oddech ponieważ nagły, nieostrożny podmuch może nas pozbawić płatka złota, który odfrunie7. Przyklejony płatek złota iluminator mógł wypolerować, żeby błyszczał jak ‘lustro’. Do polerowania używano kłów niedźwiedzi lub dzika
lub szlachetnych kamieni.
Paleta iluminatora
Wśród licznych przedmiotów zgromadzonych w skryptorium znaleźlibyśmy z pewnością wiele kolorowych proszków, być może
umieszczonych w glinianych pojemniczkach.
Żeby móc ozdobić rękopis iluminator potrzebował całej gamy pigmentów, z których
przygotowywał farby. Część z nich zapewne przyrządzał samodzielnie, część pozyski16

wał od handlujących pigmentami kupców.
Pigmenty i barwniki znajdowano w świecie
roślin, zwierząt i minerałów, a także pozyskiwano syntetycznie. Niekiedy pozyskanie
konkretnego barwnika łączyło się z dużym
wysiłkiem i sporym wydatkiem.
Przyjrzyjmy się zatem jakiego rodzaju pigmenty mogły się znaleźć w pracowni naszego miniaturzysty. Niewątpliwie każdy iluminator miał w swoich zasobach biel ołowiową. Kolor ten używano do rozjaśniania wielu
kolorów, a także do wykończeń, kreseczek,
kropek, linii etc. Biel ołowiowa była pigmentem pozyskiwanym syntetycznie. Płytki ołowiane zalewno octem i umieszczano w zamkniętej przestrzeni. Po pewnym czasie na
płytkach wytrącał się biały osad, który zbierano, płukano i rozcierano. Biel ołowiowa
była silnie toksyczna, o czym wiedziano już
od starożytności. Robiono z niej świetną, gęstą, dobrze kryjącą, odporną na pękanie farbę, którą bardzo długo nie dało się zastąpić
równie dobrym produktem.
W swoich pojemniczkach iluminator musiał mieć różnego rodzaju pigmenty nie-

bieskie. Jeśli miał szczęście pracować dla
zamożnego zleceniodawcy, ten mógł mu dostarczyć kosztowny lapis lazuli, do wykorzystaniu przy jego zamówieniu. Pigment ten
pochodzący z minerału, o tej samej nazwie
należał do produktów z ‘półki ekskluzywnej’. Nie wszystkie skryptoria mogły sobie
pozwolić na taki zakup. Już w starożytności
najlepsze okazy znajdywano w zachodniej
części Hindukuszu, na terenie dzisiejszego
Afganistanu. Wydobyty z trudem kamień
transportowany był długą i niebezpieczną
drogą, zapewne przez Wenecję do Europy.
Stąd pochodziła nazwa pigmentu otrzymywanego z lapis lazuli zwanego ultramaryną,
z łacińskiego ultramarinum, ultra - z innej
strony i mare – morza. Po dotarciu do rzemieślnika rozpoczynał się długi i żmudny
proces oczyszczania minerału z różnych naleciałości i nieczystości, aby uzyskać zachwycającą do dziś głęboką barwę intensywnego
błękitu. Żaden inny pigment nie mógł się z
nim równać. Jeśli chciano oddać na miniaturze niebiański, rajski błękit sięgano po lapis
lazuli. Oczywiście ze względu na zaporową

cenę wiele błękitów, które dziś oglądamy na
miniaturach nie pochodzi z lapis lazuli. Iluminatorzy sięgali często po inne barwniki:
pochodzący z minerału azuryt, czy roślinne:
urzet i folium. Sposób pozyskiwania tego
ostatniego jest bardzo ciekawy. Sok z owoców rośliny Chrosophora tinctoria wyciskano
na lniane kawałki materiału. Żeby pozyskać
kolor niebieski trzeba było uprzednio zanurzyć kawałki materiału w wodzie wapiennej,
w celu neutralizacji kwasowości folium. Następnie nasączone kolorem lniane paski wystawiano na działanie oparów amoniaku (np.
uryny). Wprawdzie kolor był bardziej fioletowy niż niebieski i jak wszystkie pochodzące z
roślin barwniki, niespecjalnie trwały, cieszył
się dużą popularnością. Żeby wykorzystać
pigment do malowania wystarczyło włożyć
płótno do jakiegoś niewielkiego pojemniczka i dodać spoiwa.
Pracujący w klasztornym skryptorium iluminator nie jeden raz musiał się zmierzyć
ze scenami pasyjnymi. A jakim kolorem najbardziej prawdziwie oddać Przenajświętszą
Krew Chrystusa? Już Pliniusz uważał, że naj17
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lepiej w malarstwie krew naśladuje pigment
o nazwie smocza krew8. Wbrew rozbudzającym wyobraźnię wierzeniom smocza krew
nie była sproszkowaną krwią smoczą, a wyciągiem z żywicy pozyskiwanej m.in. z palmy kalmusowej Calamus draco. Do malowania czerwonych elementów dekoracji rękopiśmiennej iluminator wykorzystywał również cynober, pigment pochodzenia mineralnego oraz jego odpowiednik uzyskiwany sztucznie – vermillon. Mógł też wybrać
ochrę czerwoną, naturalny pigment otrzymywany przez rozdrabnianie i oczyszczanie glinek zabarwionych związkami żelaza.
W swoich zasobach miał też zapewne kraplak. Ta piękna, laserunkowa czerwień pozyskiwana była z korzenia marzanny barwierskiej. Nie mogło zabraknąć w zestawie farb
naszego iluminatora intensywnej czerwieni
o odcieniu pomarańczowym, którą sporządzano z mini. Nazwa tego minerału słusznie powinna nam się kojarzyć z miniaturami.
To właśnie od łacińskiej nazwy tego często
używanego pigmentu powstał czasownik
miniare, oznaczający czynność malowania
18

minią. Skrybów wykonujących minią tekst
na czerwono nazywano miniaturzystami łac.
miniatores. Później termin miniatura zaczęto stosować do innych malarskich dekoracji
książki niekoniecznie wykonanych czerwienią.
Jeśli nasz rzemieślnik miał przyjemność pracować przy zleceniach pałacowych
w skryptorium Karola Wielkiego zapewne
mógł do swojej pracy używać także prawdziwej purpury9. Produkcja tego cenionego od
starożytności barwnika była żmudna i wymagała pracy wielu ludzi. Najpierw trzeba
było odłowić ogromne ilości ślimaków morskich z rodziny rozkolców, z gruczołów których pozyskiwano purpurowy pigment. Następnie umieszczano je w solonej wodzie.
Roztwór następnie gotowano z różnymi dodatkami. Po przefiltrowaniu można było farbować przędzę i tkaniny przez zanurzenie.
Następnie rozwieszano je na słońcu, gdzie
w kontakcie z powietrzem ich kolor nabierał głębokiej intensywnej czerwieni idącej
czasem bardziej w kierunku fioletu. I choć
barwnik najczęściej stosowano do farbowa-

nia, spotykamy go też na kartach rękopisów.
Żeby sobie uzmysłowić ogrom pracy jaki
trzeba było wykonać przy produkcji purpury
wyobraźmy sobie materiał ważący ok. kilograma, który chcemy zafarbować na purpurę. Żeby to się udało potrzeba nam w przybliżeniu 10 000 osobników10! Nic dziwnego,
że purpura była taka droga.
Sceny z rajskiego ogrodu rozpoczynające Świętą Księgę to też temat często malowany przez klasztornego skrybę. Biblia była
najważniejszą księgą, którą musiał posiadać
każdy klasztor, a słowa rozpoczynające księgę rodzaju: In principio creavit deus (…) należały chyba do najczęściej przepisywanych.
Do malowania rajskiej bujnej roślinności iluminator sięgał po swoje zielenie. Najpiękniejszy i najtrwalszy rodzaj zieleni pochodził
z malachitu, minerału z gromady węglanów.
Bardziej stonowany odcień mógł uzyskać
iluminator z ziemi zielonej naturalnego pigmentu mineralnego. Do malowania listków
na drzewie poznania dobra i zła mógł także
sporządzić zieleń miedziową. Podobnie jak
biel ołowiową przyrządzanie tej zieleni po-

legało na traktowaniu octem płytek, w tym
wypadku miedzianych. Zielony pigment
można było pozyskać także z różnych roślin:
owoców szakłaka, kwiatów irysa, wiciokrzewu oraz z liści psiankowatych. Zieloną barwę uzyskiwano także przez mieszanie różnych pigmentów. Ziemia zielona zyskiwała
na soczystości jeśli dodano do niej pigmentu
żółtego. W zasadzie każdy pigment niebieski
wymieszany z żółtym dawał w efekcie barwę zieloną o różnych odcieniach.
Jeśli chodzi o żółcienie iluminator miał
do wyboru kilka, z których może najważniejszą był aurypigment, minerał z gromady siarczków. Znał też kilka pigmentów uzyskiwanych sztucznie: złoto mozaikowe, masykot, żółcień ołowiowo-cynowa oraz roślinnych: szakłak11, rezeda żółtawa czy szafran. Żółcienie należały do bardzo ważnych
barw w pracowni iluminatora, a ich wartość
polegała na tym, że ze wszystkich kolorów
najbardziej przypominały złoto. Złoto, które lśni, przykuwa wzrok, odbija światło i jest
tym samym odblaskiem, refleksem samego Boga. Światło błyskające w wypolero19
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wanym złocie na kartach rękopisu jest możliwym do uchwycenia przez człowieka znakiem obecności Najwyższego, a jednocześnie hołdem Mu oddanym poprzez to, co na
ziemi można znaleźć najcenniejszego, najpiękniejszego. Cała sztuka średniowieczna podporządkowuje się tej estetyce blasku:
wybiera chętnie i często złoto jako materiał
a także wszystkie inne materiały i techniki
wykorzystujące przepuszczanie światła lub
jego odbicie. Skromniejsze kodeksy w miejscach, gdzie tradycyjnie położono by złoto , ze względów ekonomicznych, operują w
tych miejscach żółtym kolorem.
Jeśli chodzi o brunatne kolory z rodziny
brązów, to nie ma ich wiele na palecie iluminatora, który szczególnie preferował barwy intensywne i czyste. Korzystał zapewne
z rozmaitych ziemnych pigmentów takich
jak ochry, a także uzyskiwał brązy mieszając czernie z czerwieniami i żółcieniami. Dla
koloru czarnego najczęściej wykorzystywał
atrament (zwłaszcza do konturów), a także pigmenty czarne uzyskane jako produkt
spalania takie jak: czerń z winorośli, czerń
sadzowa.
20

Aby z rozmaitych kolorowych proszków
pigmentowych wykonać farbę, która będzie
przylegać do nośnika jakim był pergamin,
iluminator sporządzał spoiwo. Była to substancja, która spajała cząsteczki pigmentu ze sobą i przytwierdzała je do pergaminu.
Głównym składnikiem spoiwa było białko
jaja, zwane w recepturach clarum. Białko jaja
zalecano ubić i odstawić, aby się skropliło na
dno naczynia. Tak uzyskana ciecz była płynna i gotowa do zmieszania z pigmentem.
Do przyrządzania spoiwa używano również
gumy arabskiej z dodatkiem cukru lub miodu. Iluminatorzy używali czasem, zwłaszcza
dla błękitów, żelatyny zrobionej z resztek
pergaminowych skór12.
Introligator
Po skończeniu dekoracji malarskiej pozostawało zszycie książki. Do pracy przystępował kolejny rzemieślnik w skryptorium
– introligator. Co najmniej od XII wieku introligator używał specjalnej ramy do szycia. Składka po składce zszywał je razem
do podwójnych skórzanych lub pergamino-

wych pasów na grzbiecie książki. Podłożenie pasów wzmacniało grzbiet i zapobiegało przecięciu składek przez nici. Po przyszyciu wszystkich kart powstawał jednolity blok książkowy związany za pomocą pasów tworzących na grzbiecie wypukłe garby,
nerwy. Następnie przycinano karty na brzegach i wyrównywano. Do bloku książkowego
przyklejano deski, które służyły za oprawę.
Zwięzy grzbietowe pozostawione w nadmiarze wpuszczano w deski przeciągając je przez
wycięte w desce otwory. Drewniana okładkę
oklejano skórą pergaminem lub tkaniną zawijając materiał do wewnątrz. Pergamin do
opraw bardzo często pochodził ze starych
ksiąg. Na skórzanych oprawach wytłaczano czasem ozdobne wzory. Aby lepiej chronić księgi przed zniszczeniem przybijano do
oprawy metalowe guzy, narożniki i inne okucia. Przymocowywano na rzemykach klamry
metalowe. Zapinanie książki miało zapobiegać podnoszeniu się brzegów przednich kartek, a także kurczeniu się i marszczeniu kart
pergaminowych. Drogocenne księgi oblekano w miedziane, srebrne lub złote oprawy.

Nierzadko na cennych egzemplarzach mocowano plakiety z kości słoniowej, szlachetne kamienie.
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Pergamin. 281 x 222 mm, 235 kart
Warszawa, Biblioteka Narodowa, Zakład
Rękopisów, BOZ 8
Wielokrotnie ukrywany, rabowany, odkupywany, restaurowany, a ostatnio zdigitalizowany (www.polona.pl), Sakramentarz Tyniecki jest jednym z najstarszych rękopisów
przechowywanych w polskich bibliotekach.
Burzliwe są nie tylko losy samej księgi, ale
także dyskusje badaczy nad omawianym zabytkiem, szczególnie w zakresie datowania
manuskryptu, jak i rekonstrukcji jego najwcześniejszej historii.
Zawartość liturgiczna
Rękopis jest sakramentarzem, czyli księgą
liturgiczną, która służyła celebransowi podczas sprawowania liturgii eucharystycznej.

Kodeks zawiera:
- kalendarz liturgiczny (zatytułowany
w incipicie jako Martyrologium Bedy Czcigodnego), w którym znajduje się wykaz
świąt na poszczególne dni roku,
- modlitwę eucharystyczną (kanon rzymski Mszy wraz z dialogiem i prefacją),
- formularze na dni świąt Pańskich oraz
różnych świętych (Temporale oraz Sanctorale są przemieszane),
- formularze wspólne ku czci świętych
(Commune sanctorum),
- formularze mszy wotywnych,
- różne okolicznościowe teksty (np. orationes solemnes na Wielki Piątek), Exultet
(zachowany tylko częściowo), ordo in agenda mortuorum,
- a także kolejny kanon rzymski dopisany w rękopisie w XII wieku (zachowany tylko częściowo).
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Miejsce produkcji
Kodeks wykonano w jednym z kolońskich
skryptoriów (katedralnym, klasztoru św. Pantaleona lub kolegiaty św. Gereona), na co
wskazuje styl Sakramentarza oraz jego zawartość liturgiczna. W miejscach zarezerwowanych na wspomnienie patronów instytucji
kościelnej pojawia się św. Gereon, np. w Communicantes kanonu rzymskiego (s. 39) oraz
w formularzu mszy pro familiaribus (s. 464).
W kalendarzu wymieniono także wielu kolońskich świętych, np. Feliksa i Adaukta, Gereona, Wiktora, Kasjusza oraz Florencjusza,
a także 11 tysięcy dziewic. Według historyków
sztuki sakramentarz należy do tzw. Strenge
Gruppe kolońskiego malarstwa z XI wieku, na
co wskazuje styl wykonanych miniatur, obramień tekstów oraz inicjałów. (Bloch/Schnitzler 1967/70; Das Sakramentar aus Tyniec…,
s. 13-21)
Problem datacji
W dyskusji pojawiały się zupełnie nieprawdopodobne propozycje datowania księgi, jak VIII, IX czy X wiek. Obecnie badacze
24

spierają się, w której dekadzie XI wieku wykonano Sakramentarz Tyniecki. Dotąd przeważały opinie, że rękopis wyprodukowano
w latach sześćdziesiątych albo siedemdziesiątych/osiemdziesiątych (omówienie dyskusji: Das Sakramentar aus Tyniec). Ostatnio
dzięki analizie pisma zaproponowano wcześniejszą datę powstania księgi (Hoffmann
2012, s. 189-192), a na podstawie weryfikacji
dotychczasowych badań historyków sztuki
wskazano nawet na początek lat czterdziestych XI wieku. (Beuckers 2018, s. 17-23)
Kunszt artystyczny
Kodeks wykonano z dużym kunsztem, charakterystycznym dla innych przykładów malarstwa kolońskiego z XI wieku, ale Sakramentarz nie należy do kodeksów wybitnie
luksusowych. W rękopisie znajduje się całostronicowa miniatura Chrystusa na Majestacie (Maiestas Domini, s. 32), ozdobny inicjał
prefacji Vere dignum (s. 34), przedstawienie
Ukrzyżowania włączone w pierwsze słowa
kanonu rzymskiego Te igitur (s. 36), a także
kilkanaście ozdobnych inicjałów, w tym cało-

stronicowy (s. 51). Kalendarz oraz kanon ujęto w ornamentowane obramienie oraz napisano złotem i srebrem (s. 7-30, 33-47), co
przypomina praktykę stosowaną w złotych
kodeksach (np. w Codex Aureus Gnesnensis,
Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne, Ms.
1a). Niemniej, przeważająca część rękopisu
została napisana brązowym i czarnym atramentem i pozbawiona ozdobnego obramienia. Co więcej, nawet w kalendarzu i kanonie użyto przeważnie pisma minuskulnego,
a nie majuskulnego, które przeważało w złotych kodeksach. Sakramentarz Tyniecki nie
powinien być zatem określany jako złoty kodeks.
Notacja muzyczna
Według Jana Węcowskiego w księdze, przy
Exultecie, znajduje się XI-wieczna notacja
cheironomiczna, współczesna zapisanemu
tekstowi. W kadencjach występują tam nieliczne neumy: punctum, virga, virga epistematyczna, virga prepunctae, pes, clivis, climacus. Ponadto, przy XI-wiecznym tekście
orationes solemnes na Wielki Piątek doda-

no w XII wieku rubryki Leuate oraz Flectamus genua, przy których również w tym samym czasie dodano notację cheironomiczną: punctum rectum, punctum cursivum,
virga, virga epistematyczna, pes, clivis, climacus, porrectus. XII-wieczna notacja muzyczna zawiera dwie różne wersje wykonania Flectamus genua oraz Levate. (Węcowski
1968, s. 49-50)
Oprawa
Obecna oprawa księgi pochodzi z XVII
wieku i jest wynikiem restauracji, jaką rękopis przeszedł w czasach rządów opata komendatoryjnego Henryka Firleja (+1635).
Najprawdopodobniej przy ponownym oprawianiu manuskryptu w XVII wieku pomylono kolejność składek z zapisanymi na nich
tekstami. Obecna kolejność modlitw w sakramentarzu nie odpowiada zatem pierwotnemu rozmieszczeniu składek. (Szyller 2018,
s. 57-59, 61-63)
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Najnowsza historia rękopisu
Ostatnie kilkaset lat dziejów Sakramentarza Tynieckiego wydają się stosunkowo dobrze rozpoznane. Według tekstu zamieszczonego na pierwszej stronie księga miała
zostać wykradziona przez Szwedów w 1656
roku, a następnie odkupiona w Krakowie.
Według innego zapisku Opactwo Tynieckie,
w wyniku trudności finansowych, sprzedało rękopis w 1814 roku Stanisławowi Kostce Zamojskiemu. W 1818 roku Zamojski sporządził notatkę na ten temat, którą umieścił także na pierwszej stronie rękopisu,
który zdobił zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskich. Sakramentarz przetrwał pożogę
II Wojny Światowej. We wrześniu 1939 roku,
mimo pożaru Pałacu pod Blachą, w którym
znajdowała się Biblioteka Ordynacji Zamojskich, kodeks nie został zniszczony. Podczas
„pruszkowskiej akcji” ratowania warszawskich zbiorów bibliotecznych Sakramentarz
wywieziono z Warszawy ogarniętej powstaniem i ukryto w Łowiczu. Po wojnie, w wyniku nacjonalizacji Biblioteki Ordynacji Zamojskich, księga trafiła do Biblioteki Naro26

dowej jako wieczysty depozyt. W 1993 roku
rękopis poddano gruntownej konserwacji.
(Woźniak 1995, Szyller 2018, s. 57-61)
Problem

związku sakramentarza z klasztorem

XI i XII wieku
W dotychczasowej literaturze przeważa
pogląd, że rękopis wykonano z myślą o klasztorze benedyktyńskim w Tyńcu w związku
z jego fundacją, niezależnie, czy za założyciela monastyru przyjmowano Kazimierza
Odnowiciela czy Bolesława Szczodrego.
Wskazywano, że manuskrypt, mylnie nazywany złotym kodeksem, musiał być fundacją rządzących. Tymczasem przy porównaniu
Sakramentarza z ówczesnymi rękopisami,
które niewątpliwie były królewskimi darami,
okazuje się, że liturgia o charakterze politycznym jest w tynieckiej księdze znikoma.
W kodeksie znajdują się jedynie standardowe formularze mszy wotywnych za władców, które spotykamy w niemal każdym średniowiecznym sakramentarzu bądź mszale.
Ponadto umieszczone formularze (przede
wszystkim in ordinatione episcopi, s. 445tynieckim w

446 oraz in natale episcopi, s. 447-449) przy
braku niektórych wspomnień oraz formularzy świętych benedyktyńskich, wskazują, że
to raczej biskup lub kler świecki był odbiorcą
księgi lub jej użytkownikiem, a nie wspólnota
monastyczna. Zawartość liturgiczna poddaje zatem w wątpliwość tezę o Sakramentarzu jako rękopisie zamówionym przez króla,
królową, lub księcia dla benedyktyńskiego
klasztoru w Tyńcu. (zob. Figurski 2018)
Wątpliwe wydaje się także użytkowanie księgi w Tyńcu w kolejnych stuleciach.
W mniej ozdobnym kanonie rzymskim, który zanotowano w XII wieku, uwzględniono także imię biskupa Jana (w sekcji Te igitur, s. 352). Zanotowanie imienia hierarchy
w najważniejszym tekście liturgicznym łacińskiego chrześcijaństwa, który służył podczas codziennych celebracji, poddaje w wątpliwość tezę o obecności rękopisu w Tyńcu, gdy dopisywano imię biskupa, gdyż żaden krakowski biskup Jan nie jest znany aż
do przełomu XIII/XIV wieku. Co więcej, brak
jakichkolwiek lokalnych świętych krakowskich lub gnieźnieńskiej prowincji kościel-

nej, a także jakichkolwiek innych przejawów
przystosowania Sakramentarza do lokalnego kontekstu kulturowego wydaje się poddawać w wątpliwość, że rękopis był w ogóle
używany w średniowiecznej Polsce. Ponadto, pamiętając o tym, że klasztor tyniecki był
wielokrotnie niszczony w XIII wieku, wydaje się mało prawdopodobne, by tylko Sakramentarz miał się zachować jako jedyne pisemne świadectwo sprzed połowy XIII wieku, skoro pozostałe najwcześniejsze księgi,
dokumenty oraz wszelkie inne zabytki kultury pisemnej nie przetrwały do naszych
czasów. (Figurski 2018)
Różnie zatem rekonstruowano najwcześniejszą historię Sakramentarza. Obok zwolenników tezy o królewskiej/książęcej fundacji księgi dla klasztoru w Tyńcu istnieją
opinie, że rękopis został wykonany dla innej instytucji i dopiero później dotarł do małopolskiego opactwa. Aleksander Gieysztor (1970, s. 318-321) wskazywał, że rękopis
pierwotnie wykonano dla kolońskiego klasztoru benedyktynów w Siegburgu, a stamtąd przez Trewir kodeks dostał się do Tyń27
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ca, gdzie pozostawał w okresie średniowiecza. Z kolei Sławomir Szyller (2018, s. 56-57)
próbuje pogodzić ostatnie odkrycia i twierdzi, że rękopis trafił do Tyńca w XI wieku,
a następnie około 1149 r. został podarowany
na Ołbin do wrocławskiego klasztoru, skąd
pod koniec XII wieku trafił do Kościelnej Wsi,
a stamtąd w XIII lub na początku XIV wieku
z powrotem do Tyńca. Klaus Gereon Beuckers (2018, s. 23-26) polemizuje z Pawłem Figurskim (2018) i wskazuje, że Sakramentarz
został wykonany w związku z powrotem Kazimierza Odnowiciela do Polski i reorganizacją organizacji kościelnej. Księga została podarowana klasztorowi tynieckiemu, gdzie
najprawdopodobniej pozostawała w czasach średniowiecza. Figurski (2018) uznaje,
że rękopis został zamówiony przez arcybiskupa kolońskiego dla kolegiaty św. Gereona
w Kolonii, a dalsze losy kodeksu wymykają
się krytycznym rekonstrukcjom badaczy. Sakramentarz mógł trafić do Tyńca w późnym
średniowieczu, kiedy głęboko modyfikowano pamięć o początkach i tożsamości klasztoru.
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Księgozbiory benedyktyńskie
w średniowiecznej Polsce
Nieodzownym elementem życia zakonnego była lektura tekstów. Obok sprawowania Służby Bożej – niemal w całości opartej
na słowie pisanym – podkreślić należy znaczenie spisanej reguły zakonnej, uzupełnień
do niej oraz praktycznych wskazówek spisanych w zwyczajnikach.
Zgodnie z Regułą Benedykta czytanie powinno być codzienną praktyką zakonników.
Była to praktyka wspólnotowa, gdy czytano
teksty liturgiczne, fragmenty Pisma Św. i komentarze Ojców Kościoła w czasie sprawowania litugii, zebrań wspólnoty czy wspólnego spożywania posiłków. Św. Benedykt
nakazał również lekturę indywidualną: każdy zakonnik miał obowiązek przeczytania
w całości – od deski do deski – książki wypożyczonej z biblioteki w trakcie Wielkiego Postu na okres jednego roku. Czytanie to, po-

łączone z medytacją nad tekstem, stanowiło tzw. lectio divina, a teksty miały być narzędziem doskonalenia duchowego zakonników. Lektura indywidualna nadzorowana była przez starszych zakonników, którzy
mieli obowiązek zadbania o skupienie czytelników, jak też karcenia nieuważnych czy
rozmawiających. Praktyka czytania w obrębie murów klasztornych nie dotyczyła wyłącznie zakonników, każdemu gościowi zakonu odczytywano fragmenty Pisma Św.
W komentarzach do Reguły św. Benedykta
podkreślano znaczenie lektury. Żyjący w czasach Karola Wielkiego opat Smaragd z Saint-Mihiel (zm. ok. 830), pisząc o korzyściach
płynących z lektury, stwierdzał, że powinna
być ona zawsze połączona z modlitwą: gdyż
modlitwa oczyszcza nas, podczas gdy czytanie poucza nas. I dlatego, kto chce być zawsze
z Bogiem, musi często się modlić i często czytać. Ponieważ, kiedy się modlimy, rozmawiamy z Bogiem, ale kiedy czytamy, to Bóg rozmawia z nami [podkr. – JK]. Każdy rozwój zatem następuje z czytania, modlitwy i medytacji. To, czego nie wiemy, nauczymy się po31

Księgozbiory benedyktyńskie

przez lekturę, to czego się nauczymy, zachowamy przez medytację, a poprzez modlitwę
osiągniemy pełnię tego, co zachowaliśmy.
Z tego względu czytanie Pisma Św. przynosi
podwójny dar: uczy rozumienia umysł i prowadzi człowieka do miłości Boga1. W podobnym tonie wypowiadali się inni współcześni
Smaragdowi i poźniejsi komentatorzy Reguły św. Benedykta, wskazując na czytanie jako
drugi – obok modlitwy – i nieodzowny element życia kontemplacyjnego (vita contemplativa), równie ważnego jak życie aktywne
(vita activa), czyli praca fizyczna.
Jakkolwiek w Regule św. Benedykta nieliczne są wzmianki dotyczące czynności pisania, to jednak są one znaczące. Kandydat
na zakonnika, składając profesję, musiał napisać własnoręcznie dokument lub – gdyby był niepiśmienny – złożyć znak na piśmie sporządzonym przez innego zakonnika. Dokument ten składany był następnie
na ołtarzu. Inne wzmianki dotyczyły narzędzi pisarskich: mnisi nie mogli mieć na własność książki, tabliczek woskowych czy rylca. To pośrednia przesłanka potwierdzają32

ca, że mnisi umieli pisać, choćby w stopniu
podstawowym (trzeba pamiętać, że w średniowieczu czynności pisania i czytania nie
były ze sobą zespolone). W obrębie murów
klasztornych funkcjonowała zresztą szkoła,
w której uczono podstaw języka łacińskiego,
czytania, pisania i śpiewu, a więc umiejętności niezbędnych do prawidłowego sprawowania Służby Bożej.
Oparcie całego życia zakonnego na tekstach pisanych wymuszało istnienie miejsca
powielania tych tekstów – skryptoriów. Pisanie tekstów w średniowieczu było w rzeczywistości ciężką pracą fizyczną, co znalazło wyraz w dopiskach kopistów, którzy
uskarżali się na uciążliwość, z jaką wiązało
się utrzymywanie przy pisaniu pochylonej
sylwetki i trzymanie pióra w trzech palcach
(jak przy malowaniu): tres digiti scribunt et
totum corpus laborat (trzy palce piszą, a całe
ciało pracuje). Nic więc dziwnego, że kopiowanie tekstów było traktowane jako rodzaj
praktyki ascetycznej, dzieło pobożne, które
miało przynosić korzyści duchowe i zbawienie kopiście. W pierwszej połowie XII wie-

ku opat Cluny Piotr Czcigodny (Venerabilis)
w liście do eremity Gisleberta stwierdzał,
że pisanie stanowi większą zasługę u Boga
i bliźnich niż oranie ziemi, gdyż dzięki księgom można dać innym skosztować niebiańskiego chleba. Było to głoszenie Słowa Bożego rękami, a jednocześnie walka z szatanem, gdyż – jak pisał już w VI wieku Kasjodor – tyle ran otrzymuje szatan, ile kopista
przepisuje słów Bożych2.
W konsekwencji, już od samego początku
funkcjonowania wspólnot benedyktyńskich
we wczesnośredniowiecznej Europie istniały księgozbiory, które obejmowały zbiór
tekstów niezbędnych do sprawowania kultu, rozwoju duchowego zakonników i nauki. Książki były przechowywane w bibliotece (armarium, bibliotheca). Opiekował się
nią bibliotekarz (armarius), który był zwykle
kantorem (praecentor). Do jego obowiązków
należało dbanie o liturgię słowa w klasztorze, a więc m.in. wyznaczanie zakonników do
śpiewu kościelnego i lektorów do odczytywania lekcji, dbanie o właściwy sposób śpiewu i lektury, ale także prowadzenie spisów

wypożyczeń i strzeżenie dostępu do sali,
w której przechowywano księgi.
Znana powszechnie tradycja przechowywania rękopisów w klasztorach sprawiła,
że piętnastowieczni humaniści poszukiwali
w księgozbiorach klasztornych tekstów antycznych. Odnalezione rękopisy karolińskie,
uznane z racji użytego pisma (tzw. minuskuły karolińskiej) i treści za najstarsze, zostały
natomiast wykorzystane w reformie pisma
i tworzeniu pisma humanistycznego.
Niestety, niewiele wiadomo o najstarszych księgozbiorach klasztorów benedyktyńskich na ziemiach polskich. Możemy
tylko przypuszczać, na podstawie analogii
z klasztorami z innych krajów, że musiały
w nich być odpowiednie księgi liturgiczne,
egzemplarze Pisma Św. (w postaci rękopisów
zawierających poszczególne księgi Starego
i Nowego Testamentu), komentarze biblijne,
księgi zawierające zakonne teksty normatywne (Reguła św. Benedykta i komentarze),
wreszcie rękopisy z tekstami antycznymi,
służącymi do nauki języka łacińskiego. Było
to niezbędne minimum, choć prawdopodob33
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nie książek musiało być więcej, by zaspokoić
potrzeby rozwoju duchowego i intelektualnego zakonników.
O wiele więcej wiadomo o księgozbiorach późnośredniowiecznych. Warto przypomnieć, że około 80% rękopisów średniowiecznych w zbiorach polskich pochodzi
z  XV wieku – jest to efekt nie tyle stanu
zachowania, co gwałtownego wzrostu produkcji książki rękopiśmiennej w późnym
średniowieczu. Wzrost ten można zaobserwować w całej Europie łacińskiej – okres ten
określany jest jako „złota epoka rękopisu”.
Przyczyniły się do tego przemiany w kulturze
średniowiecznej, zachodzące już w XII i XIII
wieku: rozwój szkolnictwa parafialnego, powstanie uniwersytetów, rozwój gospodarki
pieniężnej i rachunkowości, przemiany społeczne i polityczne, np. rozwój biurokracji
państwowej i notariatu, wreszcie wynalazki,
jak papier, co przyczyniło się do obniżenia
kosztów produkcji książek. Konsekwencję
tych przemian widać w późnośredniowiecznych księgozbiorach, w których np. książka
pergaminowa stopniowo była wypierana
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przez papierową – pergamin stosowany był
jeszcze w obszarze liturgii. Zmianie też uległa praca kopistów, którzy mając do dyspozycji więcej materiału piśmiennego (papier),
różnicowali staranność wykonania i pozwalali sobie na uzupełnienia tekstu i różne dodatki.
W późnym średniowieczu – w XIV i XV
wieku – na ziemiach polskich funkcjonowało osiem benedyktyńskich opactw męskich,
m.in. Tyniec, Święty Krzyż, Sieciechów, Lubiń, Mogilno i Płock oraz około siedemnastu
zależnych od tych klasztorów prepozytur3.
Do tego zaliczyć należy również klasztory
żeńskie, jak klasztor w Staniątkach. W każdym klasztorze (i jak można podejrzewać
w prepozyturach) znajdował się księgozbiór.
Ze względu na różne funkcje wyróżnić można właściwie dwa księgozbiory, kierowane
przez dwóch zakonników. Dużymi księgami liturgicznymi, chórowymi – znajdującymi się w zakrystii lub na chórze, opiekował
się kantor – kierownik chóru. Z kolei drugi
księgozbiór, zawierający tzw. księgi wspólne (libri communes), znajdujący się w osob-

nej sali – bibliotece (armarium), zarządzany
był przez bibliotekarza. Oprócz tych dwóch
księgozbiorów, mniejsze zbiory znajdowały się w refektarzu (wykorzystywane były
w czasie zebrań wspólnoty i posiłków), celi
opata czy infirmerii klasztornej.
Nie wiadomo, jak wielkie były to księgozbiory, gdyż wszelkie średniowieczne inwentarze biblioteczne (np. inwentarz księgozbioru klasztoru świętokrzyskiego z 1491 r.) uległy zniszczeniu. Ogólnie można założyć, że
zbiory polskich klasztorów benedyktyńskich
nie odbiegały od innych klasztorów tego zakonu i liczyły średnio kilkaset woluminów.
Zapewne wielkość zależała od metryki i zasobności klasztoru, ale także od klęsk naturalnych (pożary) czy wojennych. Wpływ na
rozmiar księgozbioru miała również polityka opatów, np. dążenie do doskonalenia życia
wspólnotowego, przejawiające się pozyskiwaniem odpowiednich tekstów. O ile nieznana jest liczba woluminów w średniowiecznych klasztorach polskich, to można przytoczyć dane dotyczące zbioru klasztoru benedyktynów w austriackim Melku, założone-

go w 1089 r. Księgozbiór liczył, według katalogu sporządzonego w 1483 roku, około 900
książek – rękopisów i inkunabułów, w znakomitej większości powstałych w XV wieku
i przepisanych w skryptorium klasztornym4.
Prawdopodobnie zbiory polskie były mniejsze – klasztor w Melku był jednym z ośrodków późnośredniowiecznej reformy benedyktyńskiej, blisko związanym z Uniwersytetem Wiedeńskim. Warto wreszcie pamiętać,
że księgozbiory klasztorne, tworzone i rozwijane w sposób świadomy, nie musiały być
olbrzymie, aby spełniać różnorakie funkcje.
Jak pozyskiwano książki do księgozbiorów klasztorów benedyktyńskich? Niewątpliwie najwększe znaczenie miało skryptorium klasztorne. Jak wynika z badań, w późnym średniowieczu w każdym z klasztorów
było kilku (2-5) zakonników, którzy trudnili się przepisywaniem tekstów. Przyjmując
obliczenia Michała Gronowskiego w odniesieniu do wspólnoty tynieckiej, gdzie w XV
wieku w klasztorze stale przebywało średnio 30 zakonników5, a ponadto kilku, kilkunastu w prepozyturach, liczba kopistów nie
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była znaczna. Była to jednak elita intelektualna, która – pod mądrymi rządami opatów
– zapewniała stały dopływ tekstów i ksiąg,
służących liturgii i formacji duchowo-intelektualnej. Kopiści nie tylko przepisywali teksty, byli również strażnikami pamięci
danego klasztoru, spisując dzieje w postaci roczników i kronik czy tworząc listy opatów. Niektórzy pisali również kazania, jak
np. działający w pierwszej połowie XV wieku benedyktyn świętokrzyski Mikołaj Włoski. Inni zasłynęli pracowitością i starannością wykonania rękopisów. W powstałym po
1490 r. żywocie benedyktyna klasztoru świętokrzyskiego Mikołaja z Wielkiego Koźmina
jego współbrat Bernard z Krakowa podkreślał te cechy, wyliczając co najmniej kilkanaście rękopisów przepisanych ręką Mikołaja,
w tym m.in. Dekret Gracjana i liczne księgi liturgiczne: mszały, brewiarze, diurnały, psałterze, antyfonarze, kolektarze, legendarze
i rubrycelle6.
Wiadomo również, że niektóre rękopisy były tworzone przez benedyktynów poza
właściwym klasztorem, np. w prepozytu36

rach. Poświadczają to notatki w rękopisach
(kolofony) pisarzy pragnących uwiecznić fakt
stworzenia książek poza murami klasztoru
macierzystego. Nie wiadomo, czy zakonnicy zabierali wzorce do przepisania z księgozbioru głównego (co bardziej prawdopodobne), czy istniały osobne księgozbiory w prepozyturach. Faktem jest, że dzięki tej praktyce, księgozbiór główny klasztoru był stale powiększany.
Niektórzy kopiści wyruszali – za zgodą
opata – w poszukiwaniu potrzebnych wspólnocie tekstów do innych klasztorów benedyktyńskich, położonych nie tylko na ziemiach polskich, ale także np. do Italii (Monte
Cassino) czy Austrii (Melk). Poszukiwania te
wiązać należy z podjętymi próbami reform
polskich klasztorów benedyktyńskich w drugiej połowie XV wieku.
Inną metodą pozyskania tekstów było zlecenie wykonania rękopisu profesjonalnym
kopistom – katedralisom, pisarzom utrzymującym się z przepisywania i iluminowania
tekstów oraz tworzenia całych rękopisów.
Na przykład katedralis krakowski Przyby-

sław w pierwszym dziesięcioleciu XV w. wykonał antyfonarz na zlecenie opata klasztoru tynieckiego Mścisława7. Trudno zdecydowanie stwierdzić, z jakiego powodu nie wykonano tej księgi liturgicznej w skryptorium
klasztornym, lecz zamówiono jej wykonanie
na zewnątrz. Nie było to raczej świadectwo
słabości skryptorium klasztornego, bowiem
produkcja książek nieliturgicznych w klasztorach benedyktyńskich była w całym stuleciu równomierna, a nawet w niektórych
okresach wzmożona. Wykonanie książki liturgicznej – w zależności od jej charakteru – małego lub wielkiego formatu, zwykle
jednak pergaminowej, zapisanej starannym
pismem i ozdobionej iluminacjami, często
z użyciem złota, było jednak przedsięwzięciem drogim i czasochłonnym. Było to zadanie, któremu sprostać mogli doświadczeni kopiści, obyci zarówno z różnymi sposobami zapisu (różną grafią), jak i technikami
malarskimi. Łatwiej zatem, choć niekoniecznie taniej, było zamówić sporządzenie egzemplarza u takiego właśnie profesjonalisty. Z drugiej jednak strony – wobec specy-

fiki zakonnej niektórych tekstów liturgicznych – tenże profesjonalista musiałby przybyć do klasztoru, aby skorzystać z klasztornego wzorca. Być może zatem – wracając do
przykładu antyfonarza Mścisława – albo zabrakło doświadczonego kopisty w klasztorze w tym właśnie momencie, albo też opat
tyniecki z innego względu (moda?) zlecił wykonanie książki katedralisowi.
Jeszcze innym sposobem na pozyskanie
tekstów były zakupy już gotowych rękopisów. Niewątpliwie najwięcej okazji kupienia książek było w stołecznym Krakowie,
gdzie z racji funkcjonowania różnego typu
szkół i Uniwersytetu Krakowskiego, licznych
klasztorów, jak też istnienia ośrodków władzy kościelnej i państwowej dostęp do książki był stosunkowo łatwy. Wreszcie pewną
rolę odgrywały dary poczynione przez „ludzi
pióra” – studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego czy duchownych świeckich, którzy pragnęli nie tylko wesprzeć
księgozbiór klasztoru, ale także – poprzez
ten dar – być włączonymi w jego wspólnotę modlitewną.
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Sposoby pozyskiwania tekstów i książek –
od produkcji własnej skryptorium po zakupy i dary z zewnątrz – wskazują na decydującą rolę opatów klasztorów, dysponujących
odpowiednią władzą i środkami finansowymi. Opaci, zapewne za radą braci-kopistów,
wpływali zatem nie tylko na wielkość, ale
także na kształt księgozbioru. Obok tekstów
trafiających do klasztoru w sposób przypadkowy (dary), teksty przepisywane wskazywały na przenikanie do polskich klasztorów
benedyktyńskich trendów reformatorskich
w duchowości chrześcijańskiej. Oprócz obowiązkowego zestawu rękopisów liturgicznych, w zbiorze głównym znajdowały się
książki wykorzystywane do lektury w czasie
posiłków. W kręgu benedyktyńskim odczytywano fragmenty Pisma Św., ponadto teksty Ojców Kościoła, jak np. Collationes Jana
Kasjana czy homilie, Dialogi i Moralia in Iob
Grzegorza Wielkiego, utwory św. Hieronima i św. Augustyna oraz żywoty świętych
i pierwszych pustelników (Vitae patrum). Na
podstawie informacji o rękopisach zniszczonych i nielicznych zachowanych kodek38

sów można stwierdzić, że w zbiorach bibliotecznych dominowały traktaty teologiczne,
które miały wpływać na rozwój indywidualny zakonnika i pomagać w realizacji określonego modelu pobożności i życia zakonnego.
Określanie, jakie konkretnie tytuły znajdowały się w takim księgozbiorze, byłoby nużące i przyniosłoby fałszywy obraz, stworzony
na podstawie tylko tych rękopisów, które zachowały się w epoce nowożytnej. Znacznie
bardziej interesujące jest określenie sposobu lektury – to, jak czytano, wpływało na dobór treści w środowisku zakonnym. W późnym średniowieczu jednym z głównych sposobów lektury była tzw. lectio scholastica,
wykształcony w środowisku uniwersyteckim sposób czytania fragmentów wielu tekstów – krytycznego i spekulatywnego. Jednocześnie wykształciła się metoda czytania,
traktowana jako praktyka ascetyczna, polegająca na cichej lekturze, połączonej z rozważaniem i przeżywaniem tekstu. Już w połowie XII wieku Hugon ze Św. Wiktora postrzegał czytanie jako czynność stricte monastyczną, służącą do rozwoju osobistego

i prowadzącą do mądrości. Była to tzw. lectio
spiritualis – praktyka kontemplacyjna, polegająca na „przeżuwaniu” pokarmu duchowego, czyli tekstu – bardzo dogłębnym przemyśleniu treści połączonym z przeżyciem emocjonalnym i dążeniem do samodoskonalenia.
W konsekwencji, ten sposób lektury wymagał odpowiedniego zestawu tekstów z kręgu medytacji i mistyki. Obok zatem tekstów
wczesnochrześcijańskich, utworów św. Bernarda z Clairvaux, Henryka Suzo czy Jakuba
z Paradyża, sięgano również do dzieł z kręgu niderlandzkiej „nowej pobożności” (devotio moderna), jak np. O naśladowaniu Chrystusa (De imitatione Christi) przypisywanego
Tomaszowi à Kempis.
Nasza wiedza, niestety jest ograniczona
do nielicznych zabytków zachowanych i różnej wartości informacji o rękopisach przepadłych. W bliżej nieokreślonym momencie,
w epoce nowożytnej, zrezygnowano z korzystania z średniowiecznych tekstów i uznano
rękopisy średniowieczne za nieprzydatne
(inutilia) lub nieczytelne (illegibilia). Niektóre, jak np. księgi liturgiczne stały się bez-

użyteczne z powodu ujednolicenia liturgii
w czasie Soboru Trydenckiego; inne rękopisy,
w których znajdowały się np. kalendarze ze
wspomnieniami śmierci współbraci i dobroczyńców klasztoru, funkcjonowały przez kilka stuleci. Pojedyncze rękopisy były czytane
jeszcze w XVI wieku, jak np. kazania Jana Sylwana z Pragi, które w klasztorze świętokrzyskim zostały zaopatrzone przez nieznanego
nam benedyktyna w noty na marginesach
w j. polskim, np. na jednej z kart zapisał: iusz
tu gowno starich ludzi a pierdoli, a na innej
karcie znajduje się podobnej treści nota, wykazująca nieprawdziwość powiedzenia: do
starych po rozum8.
Rękopisy średniowieczne przetrwały
w zbiorach bibliotek klasztorów benedyktyńskich, lub – w wypadku cenniejszych egzemplarzy – stanowiły cenny łup wojenny
(niekoniecznie ze względu na treść, ale np.
z powodu luksusowej oprawy ze złota lub
srebra i klejnotów), albo były „zdobywane” w różny sposób przez kolekcjonerów
(tak czynił np. Tadeusz Czacki na przełomie
XVIII i XIX wieku). Niektóre kodeksy wyko39
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rzystywane były jako materiał introligatorski – zapisane karty, zwłaszcza pergaminowe, idealnie nadawały się na wykładziny
opraw lub np. wzmocnienie szycia składek.
Na początku XIX w. władze państwowe we
wszystkich zaborach dokonały kasat większości klasztorów (pozostawiając klasztory,
w których zajmowano się działalnością charytatywną, prowadzeniem szkoły lub szpitala). Zbiory biblioteczne przewożono do różnych instytucji, np. zbiory klasztoru w Tyńcu
w znacznej części wywieziono do Lwowa,
zbiory klasztorów: Św. Krzyża, Sieciechowa,
Lubinia przewieziono do Warszawy. Akcja ta,
choć krytykowana z racji naruszenia prawa
własności Kościoła, spowodowała jednak
wzrost zainteresowania badaczy przeszłości. Niestety, w wielu wypadkach kolekcje
te ulegały zniszczeniu, jak np. zbiory tynieckie w czasie bombardowania Lwowa przez
wojska austriackie w 1848 roku lub były
wywożone, jak zbiory innych małopolskich
klasztorów benedyktyńskich, zrabowane
przez Rosjan. Te ostatnie, zwrócone na mocy
traktaty ryskiego i złożone w magazynach
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Biblioteki Narodowej, zostały ostatecznie
spalone niemal w całości przez Niemców
w 1944 roku.
Niemniej, pozostałe okruchy pozwalają stwierdzić, że rękopisy benedyktyńskie
w średniowiecznej Polsce, poprzez swoją
różnorodność – od starannie wykonanych
kodeksów liturgicznych po rękopisy praktyki codziennej – stanowią ważną część dorobku kulturalnego i intelektualnego i wkładu czarnych mnichów w kulturę polską.
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rękopisy - część dziedzictwa
narodowego
Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I
i jego otoczenie w 966 r. oznaczało nie tylko
pojawienie się nowej grupy wyznawców we
wspólnocie chrześcijańskiej lecz także rozpoczęło proces wchodzenia Polaków do ponadnarodowego kręgu zachodnioeuropejskiej kultury łacińskiej. W wymiarze praktycznym oznaczało to między innymi pojawienie się na naszych ziemiach pisma i piśmienności. O ile nie ma wątpliwości, co do
tego, że wraz z przybyciem na dwór polański
księżnej Dobrawy, przyjechały z nią pierwsze
książki a ustanowienie biskupstwa misyjnego, wydatnie powiększyło ten zasób, to jednak były to zaledwie początki i trzeba było
jeszcze długich stuleci, by pismo na trwałe
zagościło w mentalności szerszych warstw
społeczeństwa.

Chrześcijaństwo jest religią ogniskującą
swą uwagę wokół Biblii, którą uważa za Pismo święte, czyli tekst natchniony. Obecność odpisów ksiąg biblijnych była więc niezbędna od samego początku. Z kolei liturgia
chrześcijańska jest uzależniona od kalendarza kościelnego, pory dnia oraz lokalnej tradycji. Ów stopień skomplikowania celebracji wymusza posiłkowanie się licznymi księgami liturgicznymi: antyfonarzami, graduałami, pontyfikałami, sakramentarzami, lekcjonarzami itd. Poza tym, w kręgach kościelnych funkcjonowały księgi zawierające pisma wyjaśniające doktrynę wiary, zawierające wskazówki co do pracy duszpasterskiej
i regulujące życie wspólnot zakonnych. Cały
ten zespół ksiąg pojawił się na ziemiach polskich w wyniku politycznej decyzji księcia.
Co więcej, pojawiła się także znajomość łaciny, uniwersalnego narzędzia komunikacji
ludzi wykształconych, języka, którego stopień rozwoju i precyzja umożliwiała przekazywanie nie tylko skomplikowanych treści religijnych lecz także politycznych, prawnych, filozoficznych i literackich. Był to fun43
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dament, na którym rozpoczęła się budowa
kultury polskiej.
Zapożyczony z języka łacińskiego termin
„rękopis” (manuscriptum) oznacza wszelki
rodzaj zapisu dokonanego ręcznie na trwałym materiale, najczęściej pergaminie lub
papierze. W odniesieniu do kultury średniowiecznej, czasów przed wynalezieniem druku, często używany jest jako synonim książki
rękopiśmiennej, przez fachowców określanej jako rękopis biblioteczny w odróżnieniu
od wszelkiego rodzaju produktów piśmienności pragmatycznej, czyli tej, która służyła
życiu politycznemu, prawnemu, administracyjnemu i codziennemu.
Ręczne powielanie treści religijnych i literackich trwało bardzo długo. Na ziemiach
polskich rozpoczęło się w czasach chrystianizacji, by ustąpić pola wraz z końcem średniowiecza. Upowszechnienie się książki drukowanej w zasadzie zamyka etap nazywany w historii kultury czasami transmisji rękopiśmiennej tekstu. Oczywiście jest
to granica umowna, ponieważ przełom XV
i XVI wieku bynajmniej nie zakończył two44

rzenia książek przez przepisywanie. Działalność taka trwa po dziś dzień, tyle że cieszy
się nieporównanie mniejszą popularnością
i służy zupełnie innym celom – od pamiętnikarstwa poprzez twórczość artystyczną po
działalność polityczną (np. powielanie tekstów zabronionych w warunkach przemocy
totalitarnej).
Rękopiśmienna książka średniowieczna jest bardzo charakterystyczna. Przede
wszystkim jest tworem jednostkowym. Na
ziemiach polskich nie doszło do wykształcenia się swoistych form przemysłu nakładczego w zakresie produkcji książki, takich jakie obserwujemy na przykład na zachodzie
Europy w postaci systemu pecji na niektórych uniwersytetach lub masowego wytwarzania luksusowych modlitewników osobistych, tzw. godzinek. Najbliższe tego rodzaju
praktykom było dyktowanie grupie studentów tekstu, który mieli potem studiować.
W ten sposób upowszechnił swój Komentarz do Kroniki Mistrza Wincentego profesor
Uniwersytetu Krakowskiego Jan Dąbrówka.
Niemniej w wyniku tego dyktanda powsta-

ło nie więcej niż kilkanaście odpisów, a żaden z nich nie był zapewne tworzony z myślą o zysku finansowym, choć studenci często zarobkowali przepisując na zamówienie.
Na czym polega więc specyfika książki
średniowiecznej? Typowy rękopis składa się
z bloku książki i oprawy. Blok, czyli część pergaminowa lub papierowa, to nic innego jak
stos połączonych w jedną całość zeszycików
nazywanych przez badaczy dawnej książki
składkami. Składka zaś to plik złamanych
wpół arkuszy – w terminologii naukowej
zwanych bifoliami. Kilka, kilkanaście, a niekiedy kilkadziesiąt składek łączono silną nicią (tzw. szycie) w zwarty blok, do którego
przytwierdzana była oprawa, składająca się
z przedniej i tylnej okładziny – zazwyczaj
drewnianych – oraz grzbietu. Całość chętnie
obciągano skórą i zabezpieczano metalowymi okuciami, guzami i skórzano-metalowymi
zapinkami. Ponieważ produkcja księgi była
procesem długotrwałym, kosztowała wiele
wyspecjalizowanej pracy i wymagała zużycia sporej ilości materiałów, rękopisy potrafiły być niezwykle kosztowne. Niemniej

racją bytu książki jest jej czytanie. Dlatego
zdarzało się, że mimo świadomości grożącej kradzieży udostępniano ją czytelnikowi,
jednak zabezpieczoną poprzez przykucie za
pomocą specjalnego łańcucha do pulpitu.
W takich przypadkach mówimy o księgach
inkatenowanych. Nie była to wcale praktyka rzadka. Świadczy o tym spora liczba rękopisów przechowywanych w dzisiejszych
bibliotekach, które mają do dolnej krawędzi
tylnej okładziny przytwierdzone specjalne
metalowe ucho, na którym jeszcze dziś czasami wiszą resztki łańcucha!
Format książki dyktowały dwa czynniki:
potrzeby jej twórcy (bądź zamawiającego)
oraz warunki narzucone przez wykorzystywany materiał. Pierwszy czynnik jest oczywisty: książka przeznaczona do wspólnej
lektury na chórze musi być znacząco większych rozmiarów niż prywatny modlitewnik,
nierzadko przewożony z miejsca na miejsce
i czytany w przygodnych warunkach. Jednak materiał pisarski również nie był obojętny. Przez pierwsze stulecia funkcjonowania książki na ziemiach polskich dyspo45
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nowano tylko pergaminem, który był drogi,
ponieważ jego dostępność uzależniona była
od liczebności zwierząt hodowlanych takich
jak cielęta, owce i kozy, a jak wiadomo produkcja pergaminu była tylko ubocznym celem trzymania tych zwierząt. Poza tym produkcja pergaminu wymagała specjalistycznych umiejętności, którymi dysponowali
tylko wysoko wyszkoleni rzemieślnicy zwani pergamenistami, a na dodatek była uzależniona od bieżącego stanu hodowli na danym obszarze; wszak pomór bydła zatrzymywał również produkcję pergaminu! Sam
pergamin również potrafił się różnić jakością i wymiarami. Skóry cielęce były mniej
więcej tego samego koloru po obydwu stronach. Pergamin owczy ma żółtą stronę włosową, a mizdrę (stronę mięsną) – białą. Pergamin kozi ma charakterystyczną fakturę
ziarnistą, na której nierzadko widoczne są
ciemne kropki znaczące miejsca, gdzie wyrastały włosy. Skóry cielęce nadawały się najlepiej na rękopisy dużego formatu, owcze
i kozie – do książek mniejszych. Na wyprodukowanie jednego egzemplarza trzynasto46

wiecznej Biblii paryskiej, czyli kompletnego
egzemplarza Pisma świętego (wcześniej tylko wyjątkowo powstawały pełne Biblie), potrzeba było skór kilkuset owiec.
W XIV wieku na ziemie polskie zawitał papier – nowy, tańszy materiał pisarski, którego produkcja nie była zależna od dostępności skór. Początkowo papier przyjmował się
powoli i dopiero na przełomie XIV i XV wieku przełamał on dominację pergaminu. Upowszechnienie książki papierowej w XV wieku jest niewątpliwie związane także z nowym etapem rozwoju cywilizacyjnego, na
który wkroczyło Królestwo Polskie pod berłem Jagiellonów. Nikt jeszcze nie dokonał
precyzyjnej analizy statystycznej zachowanych w zbiorach polskich średniowiecznych
książek rękopiśmiennych. Jeżeli jednak na
szacowane 7,5 tys. jednostek powstałych do
końca XV wieku zaledwie 600-700 jest starsze niż rok 1300, to prawie 7 tys. przypada na
ostatnie dwa stulecia wieków średnich. Ich
wewnętrzny podział na wiek XIV i XV jest
również oparty wyłącznie na doświadczeniach obcowania ze zbiorami indywidual-

nych badaczy. Niemniej panuje przekonanie,
że proporcje układają się 10-20% do 80-90%
na korzyść wieku XV. Wydaje się, że określenie zmian, które zaszły w wieku XV w kulturze polskiej jako rewolucyjnych jest w pełni uzasadnione, chociaż jak dotąd historycy
wskazują na wiek XVI i odrodzenie.
Gdy bierzemy w rękę rękopis średniowieczny pamiętać musimy, że jest to książka,
która liczy sobie wiele set lat i miała przez
ten czas wielu właścicieli, co zawsze odbijało się w mniej lub bardziej widoczny sposób na jej wyglądzie i zawartości. Przypadki takie jak Biblioteka Kapituły Krakowskiej
lub Biblioteka Jagiellońska, których zbiory są
stabilne od średniowiecza, są w Polsce raczej
odosobnione. Najczęściej średniowieczne
księgozbiory podlegały kolejnym katastrofom i rabunkom, przechodziły z rąk do rąk,
a przy okazji zawsze ich stan liczebny ulegał
zmniejszeniu.
Rękopis często otrzymywał pierwszą
oprawę dopiero w czasach nowożytnych;
przedtem funkcjonował w postaci pliku luźnych składek. Jeżeli oprawiony był w czasach

średniowiecznych, to zdarzało się także, iż
oprawa ta była wymieniana, gdyż była już
zniszczona, lub zamieniana na nową, piękniejszą, ewentualnie nawiązującą do stylu
opraw przyjętego dla danej biblioteki. Przy
okazji oprawiania lub przeoprawiania właściciele potrafili brutalnie ingerować w blok
książki, przycinając go do formatu, reorganizując jego wewnętrzny skład lub dołączając doń obce składki. Dlatego tak ważne jest
dzisiaj rozpoczynanie badań nad tekstem
od analizy kodykologicznej (fizycznego stanu i dziejów książki). Pozwala to uniknąć
rozlicznych pułapek interpretacyjnych.
Kolejną cechą specyficzną książki rękopiśmiennej jest pismo, którym została spisana. Historią pisma odręcznego zajmuje się
nauka pomocnicza historii nosząca miano
paleografii; dyscyplina ta bada pismo, jego
zmiany i funkcje w kontekście społecznym.
Pierwsze pismo, które dotarło na ziemie
polskie to minuskuła karolińska. Termin minuskuła oznacza litery potocznie nazywane
„literami małymi”; w nauce definiowane jest
jako dające się wpisać w cztery linie (popu47
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larny zeszyt błędnie określany „w trzy linie”).
Przymiotnik „karolińska” nawiązuje do osoby cesarza Karola Wielkiego (800-814), pod
auspicjami którego owo pismo się wykształciło. Minuskuła karolińska była bardzo pięknym, kaligraficznym pismem, które używano, w niewiele zmienionej postaci, do końca
XI wieku. Lustro strony kodeksu zazwyczaj
przyjmowało postać pojedynczej kolumny
pisma, która składała się z wierszy oddzielonych od siebie szczodrze dawkowanymi
interliniami. Każda litera zajmowała odpowiednią ilość miejsca – nie było mowy o żadnym pośpiechu, stłoczeniu. W wieku XII pojawiło się pismo przejściowe, nazywane „karolino-gotyką” lub pismem „pregotyckim”.
Zwiastowało ono nadchodzące zmiany związane z intensyfikacją ruchu umysłowego,
nadejściem czasów piśmienności pragmatycznej i doby uniwersytetów. W wieku XIII
bezapelacyjnie zatriumfowało pismo gotyckie, „gęste”, zamaszyste, pochylone w prawo i różnicujące szerokość linii litery (kreski poziome i pionowe były szerokie, a ukośne – wąskie, co razem składało się na efekt
48

wizualny tzw. reliefu lub światłocienia). Kartę rękopisu standardowo dzielono teraz na
dwie kolumny, litery stały się drobne i małe,
a odstęp między wierszami był bardzo skąpy. Co więcej, obok pisma książkowego, stosowanego w kopiach utworów o charakterze
ważniejszym, pojawiło się pismo kursywne,
czyli pośpieszne, niedbałe, używane w notatkach i kopiach utworów tworzonych wyłącznie dla siebie, bez intencji przekazywania ich innym osobom. Pismo gotyckie trwało wiele stuleci. Przez cały ten czas ewoluowało, przyjmując bardzo różne odmiany.
W Polsce pojawiło się w wieku XIII i trwało
do końca średniowiecza; w swych późniejszych postaciach używane było aż po wiek
XX. Pierwsze książki wydrukowano czcionkami naśladującymi pismo gotyckie. W wieku XV pismo karolińskie odżyło w postaci
minuskuły renesansowej, która również cały
czas ewoluowała i podlegała różnym wpływom. Pismo to bardzo szybko trafiło także
do praktyki drukarskiej, dając początek całej
rodzinie nowożytnych krojów czcionek, używanych pod dzień dzisiejszy.

Napisałem powyżej, że rękopis średniowieczny jest niezwykle charakterystyczny.
Wynika stąd wniosek, że trudno go pomylić z książką pochodzącą z późniejszych
epok. To prawda, ale należy tu poczynić jedno zastrzeżenie. O ile książka drukowana
bardzo szybko zerwała z naśladownictwem
rękopisu, to jednak pozostały przez długie
wieki w użyciu księgi specjalne, jednostkowe, ważne dla danego miejsca i danego posiadacza. Mam tu na uwadze księgi liturgiczne, które z reguły odzwierciedlają treści
i zwyczaje charakterystyczne lokalnie.
Drukowanie takich ksiąg byłoby bardzo
kosztowne, dlatego jeszcze w XVIII wieku antyfonały, graduały itp. przepisywano
ręcznie wzorując się na egzemplarzach dawnych. Księgi te potrafią tak wiernie naśladować produkcję czternasto- i piętnastowieczną, że trzeba dużej wiedzy i ostrożności badawczej, by nie potknąć się i nie uznać ich za
średniowieczny produkt o sto lub więcej lat
starszy niż faktycznie.
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Katalog wystawy - zestawienie
wybranych eksponatów

Petrus Lombardus, Liber secundae Sententiarum
Rękopis, XV w.
31x21 cm, k. 284
Oprawa: deska, skóra brąz., tłoczenia, brak kapitałek, naklejka z sygn. 213
Uwagi: ślady zalania na oprawie i w bloku
Prow: pieczątka owalna Bibliotheca PP Carmelitarum Leopoli
Kraków, Biblioteka klasztoru Karmelitów „Na
Piasku”, sygn. 230
Marinus Mroszkowic, Thesaurus seu Concha
Gemmarum, Poznań, 1638-1644.
Karmelitański rękopis z XVII w., zdobiony 7 całostronnymi ilustracjami o charakterze symbolicznym.
Prow.: 1. Fri Thelesphoro a RPM Marinus Mrosz-

kowicz dono oblatus…; 2. Ego Fr. Thelesphorus
Naklaszowicz STC otuli hunc librum Bibliothecae Carm. in Arenis AD 1666 D. 31 Juli; 3. Conventus Cracov. Carmelit. in Arenis.
Dawne sygn.: 274; 53/26
Kraków, Biblioteka klasztoru Karmelitów „Na
Piasku”
Bazyli Żebrowski, Rozmowy uważne i apologi
użyteczne przez x. Bazylego Żebrowskiego Sw.
Teologii Doktora, Exprowincyała Zakonu Karmelitańskiego ułożone, [Kraków, 1774–1801]
Oprawa: tektura, papier, s. 269
Kraków, Biblioteka klasztoru Karmelitów „Na
Piasku”, sygn. 239.
Antiphonarium de sanctis et de tempore hiemali
1394, Praga, k. 270, 50 x 35 cm
Notacja: nota quadrata na czterolinii
miniatury: Boże Narodzenie i Epiphania, liczne
ozdobne inicjały
Oprawa: deska obciągniętą skórą brązową tłoczoną w ornamenty roślinne i figuralne. Okucia, narożniki i guzy naśladujące kamienie szlifowane w mosiądzu [XIV w.].
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Rękopis był reperowany i opatrzony kartą tytułową w roku 1743 za przeora Bonawentury
Kiełkowicza.
Kraków, Biblioteka klasztoru Karmelitów „Na
Piasku”, rkps perg. 14.

tłoczony napis: ACTA CAPITULARIA REGII ARCHICENOBII TYNECENSIS ORD. S. BENEDICTI 1758 ANNI ET SEQUENTIUM. Stan dobry, rękopis po konserwacji, osłabione karty wzmocniono bibułką japońską, wzmocniono grzbiet.

Akta kapituł Opactwa Tynieckiego, XVIII w.;
Kraków, Biblioteka Jagiellońska
XVIII – XIX w., papier, 6 tomów 31x19 cm;
t. 6, 38x23 cm; pismo wielu rąk

Rkp. BJ 5282 t. 4

Rkp. BJ 5282 t. 2
Acta venerabilis capituli monastery Tynecensis
ordinis sancti Benedicti congregationis Cluniacensis ..., t. 2: 1726-1736, pap., 32 x 20,5 cm, k. I,
144, oprawa w jasną skórę, ślady po wiązaniach
na dwa rzemyki. Stan dobry, rękopis po konserwacji, osłabione karty wzmocniono bibułką japońską, ubytki uzupełniono papierem, wzmocniono grzbiet i naprawiono skórę oprawy.

Rkp. BJ 5282 t. 5

Rkp. BJ 5282 t. 3
Acta venerabilis capituli monastery Tynecensis ordinis sancti Benedicti congregationis Cluniacensis..., t. 3: 1736-1744, pap., 31,5 x 19 cm,
k. 262, oprawa w brązową skórę, ślady po wiązaniu na dwa rzemyki. Na górnej okładce wy52

Acta venerabilis capituli monastery Tynecensis
ordinis sancti Benedicti congregationis Cluniacensis ..., t. 4: 1745-1757
Acta venerabilis capituli monastery Tynecensis
ordinis sancti Benedicti congregationis Cluniacensis ..., t. 5: 1758-1779
Po kasacie opactwa w 1816 r. rękopisy przejęte
przez biskupa tarnowskiego; w 1894 r. podarowane Bibliotece Jagiellońskiej wraz z dwudziestoma innymi rękopisami przez biskupa tarnowskiego, Ignacego Łobosa.
Księgi rachunkowe opactwa tynieckiego
Regestrum censuum et distributorum pro custodia ecclesiae, castri et monasterii Thynieczensis, t. 1: 1522-1660
Papier, 32x10,5 cm, t. 1: k. III+121; t. 2: k. IV+155

Księgi rachunkowe opactwa tynieckiego składają się z dwóch serii: wydatki konwentu (BJ
rps 5293, część pierwsza obejmująca lata
1525–1568 i część druga 1569–1595), których
uzupełnieniem jest rejestr dochodów za lata
1543–1594 (BOssol. 3695, k. 116–168) oraz
przychody i wydatki kościoła (BJ rps 5294,
część pierwsza 1525–1660 i druga 1661–1690).
W pracy wykorzystano pierwsze części wspomnianych ksiąg. Pisane były w języku łacińskim, czasami, zwłaszcza bliżej połowy XVI w.,
zdarzają się pojedyncze słowa polskie (w części drugiej większość rozliczeń spisywano już
po polsku). Pismo jest bardzo drobne – i z upływem lat – coraz mniej staranne. Rękopis zawierający wydatki konwentu ( BJ 5293, cz. 1) ma
format dutki o wymiarach 31x10 cm. i zawiera
256 kart. Brakuje początku i strony tytułowej,
a na obecnej k. 1 znajdują się końcowe rozliczenia z 1524 i początek 1525 r. Pierwsze 3 karty
są częściowo uszkodzone. Rękopis przyjęło się
określać mianem: Rationes procuratorum monasterii Tynecensis ponieważ to właśnie prokuratorzy prowadzili rozliczenia. Kilkakrotnie
zdarzają się także rozliczenia dokonane przez
skarbników. W rzeczywistości jednak kto inny

spisywał rozliczenia, najprawdopodobniej jeden ze skarbników lub podprzeor. Na początku
każdego roku wpisywano wypłaty kwartalne dla
klasztornej służby (barbitonsor, piscator, famulus, lottor), a następnie bieżące rozliczenia z wydatków zazwyczaj z poprzedniego miesiąca. Rękopis zawiera same wydatki pro mensa fratrum,
natomiast rejestr dochodów pro mensa fratrum
został wszyty do rękopisu BOssol. 3695, k. 116–
168 i obejmuje lata 1543–1594. Stanowi on kontynuację starszego, dziś niezachowanego spisu,
o czym informuje nota umieszczona w nagłówku: Regestrum censuum conventualium pro mensa et cisticula fratrum communi proveniencium
pro anno Domini 1543 ut in se ipso est sequitur
iuxta normam regestri antiqui anni videlicet
1522 (ibid., k. I [116]). Wpisywano tam dochody
z czynszów (z wsi, folwarków, młynów, karczem
i pól) oraz z dziesięcin przynależnych do mensa
fratrum.
Rękopis BJ 5294 cz. 1, ma format dutki o wymiarach 31,5x10,5 cm i zawiera 149 kart. W początkowej części rękopisu (k. 1–51v) znajduje się spis
dochodów z każdego roku przynależnych do ko53
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ścioła: Regestrum censuum pro custodia conventum Tynecensis cedencium. Rejestr obejmuje lata: od 1525 (k. 2) do 1599 (k. 51v). Karta 1
zawiera wpisy z 1532 i 1533 r. i została pomyłkowo wszyta na początku, podczas gdy powinna znajdować się pomiędzy k.  5 i 6 (na k. 5v wpisano dochody z 1531, a na k. 6 z 1534 r.). W dalszej części (k. 52–79v) wpisywano równolegle
wydatki: Regestrum distributorum de proventibus spectantibus ad custodiam ecclesie sancti
Petri et Pauli monasterii sancti Benedicti in Thynyecz. Rozliczennia z wydatów rozpoczynają
się od grudnia 1539 i ciągną się do 1587 r., przy
czym brakuje wpisów z kilku lat (drugiej połowy 1540 oraz 1551–1554). Na k. 80–119v znajdują się natomiast rozliczenia z lat 1637–1660. Za
prowadzenie rachunków odpowiadał kustosz
(jednocześnie będący przeorem), wpisywał je
natomiast zazwyczaj jego zastępca – wicekustosz, czyli zakrystian (po raz pierwszy określony tym tytułem w 1597 r., ibid., k. 43 i n.).
Rkp. BJ 5294 t. 1
Regestrum censuum et distributorum pro custodia ecclesiae, castri et monasterii Thynieczensis, t. 2: 1525-1600
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Rkp. BJ 5294 t. 2
Regestrum censuum et distributorum pro custodia ecclesiae, castri et monasterii Thynieczensis, t. 2: 1661-1690
Po kasacie opactwa w 1816 r. rękopisy przejęte
przez biskupa tarnowskiego; w 1894 r. podarowane Bibliotece Jagiellońskiej wraz z dwudziestoma innymi rękopisami przez biskupa tarnowskiego, Ignacego Łobosa.
Kraków, Biblioteka Jagiellońska
Rkp. BJ 6223
Inventarium thesauri ecclesiastici Tynecensis
Ordinis s. p. Benedicti ... constriptum anno Domini 1763 d. 14 Junii,
1763; papier; 33x21 cm; s. IV+76; pismo jednej
ręki z późniejszymi dopiskami inną ręką.
Rękopis zawiera inwentarz skarbca tynieckiego sporządzony w latach 1762–1763, weryfikowany i uzupełniany w późniejszych latach
Po kasacie opactwa w 1816 r. rękopisy przejęte
przez biskupa tarnowskiego; w 1894 r. podarowane Bibliotece Jagiellońskiej wraz z dwudziestoma innymi rękopisami przez biskupa tar-

nowskiego, Ignacego Łobosa.
Kraków, Biblioteka Jagiellońska
Antyfonarz monastyczny, XVIII w.; Staniątki,
Opactwo Benedyktynek
Kancjonał, XVIII w.; Staniątki, Opactwo Benedyktynek
Lamentacje, XVIII w.; Staniątki, Opactwo Benedyktynek
Dokument pergaminowy wraz z pieczęciami
ksieni i konwentu staniąteckiego, 1467; Staniątki, Opactwo Benedyktynek
Antyfonarz monastyczny, pergamin, 1649;
Staniątki, Opactwo Benedyktynek
Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego; odpis rękopiśmienny,
przełom XVI i XVII w.; Kraków, Biblioteka Księży Misjonarzy
Graduał, papier, koniec XVIII w.; ufundowany
do kościoła księży Misjonarzy na Stradomiu;
XVIII w.; Kraków, Biblioteka Księży Misjonarzy
Sakramentarz tyniecki; poł. lub 2. poł. XI w.;
Kolonia, zapewne skryptorium opactwa św.
Pantaleona; pergamin, w części barwiony pur-

purą, pisany srebrem i złotem oraz brązowym
i czarnym atramentem; Biblioteka Narodowa
w Warszawie; Makieta *całostronicowa miniatura przedstawiająca tronującego Chrystusa
w mandorli (Maiestas Domini) z otwartą księgą w ręku. Po obydwu stronach mandorli stoją
serafiny, a w narożach symbole ewangelistów
Mszał podróżny, 1471
1471?; papier
Tyniec, Opactwo Benedyktynów
Fragmenty pergaminowych kart z rękopisów,
użyte wtórnie w 1634 r. do opraw druków w bibliotece tynieckiej; Tyniec, Opactwo Benedyktynów
Przykłady użycia średniowiecznych kart z rękopisów pergaminowych do opraw druków
w XVII w.; Tyniec, Opactwo Benedyktynów
Fragmenty Księgi chrztów parafii w Tyńcu,
1. poł. XVII w.; Tyniec, Opactwo Benedyktynów
Reguła św. Benedykta wraz z konstytucjami
Benedyktynek-Sakramentek
Rękopis, XVII/XVIII w.; Tyniec, Opactwo Benedyktynów
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Wydanie faksymile najstarszego zachowanego rękopisu z tekstem Reguły (rękopis Sankt
Gallen 914) – spis rozdziałów Reguły; Tyniec,
Opactwo Benedyktynów
Antifonale monasticum
rękopis z opactwa benedyktynów w Sieciechowie,
II poł. XVIII w.; Tyniec, Opactwo Benedyktynów
Silvestro Mazzolini, Silvestrina, Summa summarum que Siluestrina nuncupatur, Lyon, 1518,
Joannis Brienniger; oprawa z superekslibrisem
opactwa tynieckiego, 1634;
Tyniec, Opactwo Benedyktynów
Psałterz monastyczny, druk, XIX w.; KrakówMogiła, Opactwo Cystersów
Antyfonarz opata Mścisława
Przed 1409
Pergamin, papier, 54 x 38 cm,k. 354 +7
Oprawa z w. XVI; deski powleczone jasną skórą, ślady okuć narożnikowych.
Warszawa, Biblioteka NarodOwa
Rękopis zawiera śpiewy de tempore od Adwentu do dwudziestej czwartej niedzieli po
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Zesłaniu Ducha Świętego. W tekście 10 iluminowanych inicjałów, w tym 6 figuralnych;
na marginesach asymetryczne przedłużenia
z wici roślinnych. Kolorystyka skomponowana
z błękitu, różu, zieleni i złota. Inicjały figuralne:
Kodeks wykonany za rządów opata Mścisława
przez katedralisa Przybysława przed 1409 (kolofon). Drugi tom tego antyfonarza, zawierzający śpiewy na drugą połowę roku liturgicznego, zaginął lub został zniszczony. W XVI w. został na nowo oprawiony, wówczas też prawdopodobnie dodano karty papierowe. W 1632
sporządzono indeks śpiewów umieszczony
na kartach dodanych na końcu. W Tyńcu oznaczony sygnaturą 2 A1, zanotowaną na przedniej wklejce. Po kasacie Opactwa z częścią
księgozbioru tynieckiego został przekazany w
1818 Uniwersytetowi Lwowskiemu (sygn. BUL
Nr 413). Po drugiej wojnie światowej przejęty
przez Biblioteką Narodową.
Rękopis nieskatalogowany. Zdaniem B. Miodońskiej iluminacje pozostają pod wpływem
czeskiego stylu pięknego po roku 1400. Sekwencje analizował J. Pikulik.
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W klasztornym skryptorium
ILUSTRACJE
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Barbara Bodziony, Skryba, iluminator
i introligator - średniowieczny ‘team’
w skryptorium

1. Galasy

2. Zniszczenie
przez atrament rękopisu
Fot.: https://commons.wikimedia.
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3. Skryba przy pracy
z dwoma narzędziami
Fot.: https://commons.
wikimedia.org/wiki/
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Fot.: https://commons.wikimedia.org/wiki/
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11. Tłoczena na oprawie
Fot.: https://commons.wikimedia.org/
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12. Współczesne zszywanie ksiązki
Fot.: https://commons.wikimedia.org/wiki/
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6. Jan Długosz, Roczniki, czyli
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Polskiego; odpis rękopiśmienny,
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Biblioteka Księży Misjonarzy

7. Silvestro Mazzolini, Silvestrina,
oprawa z superekslibrisem,
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

8. Mszał podróżny, 1471;
Tyniec, Opactwo Benedyktynów

9. Dokument pergaminowy
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Oleśnickiego kończący spór
między opatką staniątecką
a opatem tynieckim odnośnie
do zasad wyboru prepozyta
w Staniątkach, 1431, Staniątki,
Opactwo Benedyktynek

10. Petrus Lombardus, Liber
secundae Sententiarum;
Kraków, Biblioteka klasztoru
Karmelitów „Na Piasku”

