
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Wydział Nauk Humanistycznych 

Instytut Historii Sztuki 

 

 

Matylda Ptak-Farmas vel Król 
nr albumu 68300 

 

 

 

 

 

ILUMINACJE RĘKOPISÓW LITURGICZNYCH  

 Z BERNARDYŃSKIEGO SKRYPTORIUM NA STRADOMIU 

W KRAKOWIE Z II POŁOWY XV WIEKU I Z XVI STULECIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozprawa doktorska napisana 

 pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej. 

 

 

 

 

Lublin 2016 



 

 

2 

 

Spis treści……………………………………………………….……...….…...…….……..…..2 

Wstęp ………………………………………………………….…….…………..……...…....…4 

Stan badań…………………………………………….…………...…………….……..…..…13 

 

ROZDZIAŁ I:  
Powstanie gałęzi obserwanckiej zakonu franciszkańskiego.................................................21 

 

ROZDZIAŁ II:  
Franciszkanie obserwanci na ziemiach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego  

na przełomie XV i XVI wieku..................................................................................................37 

     1. Geneza sprowadzenia zakonu do Królestwa Polskiego..............................................37 

     2. Rozwój zgromadzenia i powstanie polskiej wikarii.....................................................41 

     3. Procesy fundacyjne i lokalizacja konwentów bernardyńskich...................................47 

 

ROZDZIAŁ III: 
Kościół i klasztor bernardyński na Stradomiu w Krakowie na przełomie  

XV i XVI wieku………………………………………………………………………….…….71 

     1. Historia fundacji...............................................................................................................71 

     2. Charakterystyka stradomskiej wspólnoty zakonnej.....................................................79 

 

ROZDZIAŁ IV: 
Stradomskie skryptorium klasztorne………………………………………………………...96 

      1. Historia powstania skryptorium i jego struktura……………………………………96 

      2. Organizacja pracy i techniki wytwarzania rękopisów..............................................101 

      3. Skryptorzy i iluminatorzy..............................................................................................121 

 

ROZDZIAŁ V: 
Analiza stylistyczno-porównawcza iluminacji stradomskich kodeksów rękopiśmiennych 

z lat 1453-1590…………….....................................................................................................130 

1. Manuskrypty z lat 1453-1500………………………………………...…….………132 

Graduale de tempore, sygn. 2/RL (t.I), 3/RL (t.II)………………………….………132 

Graduale, sygn. BOZ 151………………………………………….………………….139 

Psalterium, sygn. 12/RL oraz Psalterium, sygn. 15/RL……………………………142 

Antiphonarium, sygn. 16/RL oraz Antiphonarium, sygn. MDSd 1689……………147 



 

 

3 

 

Graduale, sygn. 11/RL………………………………………….……..…..…..………151 

Psalterium, sygn. 13/RL………………………………………………..……..………154 

Psalterium, sygn. 6/RL…………………………………………………..…..…..……157 

Psalterium, sygn. Ms. Czart. 3619………..…………………….……………...…….159 

Graduale, sygn. 5/RL……………………………………….…………………………160 

Antiphonarium, sygn. Przyb.1/74…………….………………………………………163 

Graduale, sygn. Ms. Czart. 2827………………………..……………………………166 

Miniatura z Ukrzyżowaniem z inkunabułu sygn. Ink. Czart. 189II……….………168 

2. Manuskrypty z lat 1501-1590………………………………….……………..…….171 

Graduale Odrowążów, sygn. 7/RL…………………………...……….………..….…171 

Graduale, sygn. Ms. Czart. 3620.…………………..…………………………..……179 

Graduale, sygn. 10/RL oraz Antiphonarium, sygn. 8/RL………….……….………183 

Graduale, sygn. 78/RL………………………………………………….…………..…186 

Antiphonarium, sygn. 4/RL………………………...…………………………………190 

3. Inicjały śródtekstowe i floratury marginalne w stradomskich rękopisach……..193 

 

ROZDZIAŁ VI: 
Zagadnienia ikonograficzne miniatur inicjałowych w kontekście bernardyńskich  

nurtów dewocyjnych……………………….……………………………………..………….200 

 

Zakończenie…………………………………………………………………………...….…..210 

Katalog iluminowanych rękopisów liturgicznych powstałych w skryptorium 

stradomskim w Krakowie w II poł. XV wieku i w XVI stuleciu……..….………………217 

Katalog skryptorów i iluminatorów bernardyńskich działających na terenie Korony  

od połowy XV do końca XVI wieku………………………………………….……………282 

Aneks I: Mapa z lokalizacją konwentów bernardyńskich ufundowanych na przełomie  

XV i XVI wieku w Polsce i w jej granicach historycznych…………………..….………299 

Aneks II: Fundatorzy klasztorów obserwanckich w Koronie na przełomie  

XV i XVI wieku………………………..…………………………………………………….301 

Wykaz skrótów………….………………….………………………………………………...304 

Bibliografia……………………………………………………...……………………………306 

Spis i źródła ilustracji………………………….……………………………………………..334 

Album ilustracji……………………...……………………………………………………….365 



  

 

  

4 

 

WSTĘP 

                                             

 

          Początek XV wieku to okres szczególny w historii ruchu franciszkańskiego. Dwie 

frakcje – konwentualna i obserwancka, które wykrystalizowały się w jego ramach  

na przełomie uprzedniego stulecia, nasiliły swe działania zmierzające do uzyskania 

niezależności. Obserwanci, hołdujący surowym zasadom ustanowionym jeszcze w XIII 

wieku przez św. Franciszka z Asyżu, stali w opozycji do konwentuałów mniej 

restrykcyjnie interpretujących założenia reguły klasztornej. Za sprawą prerogatyw, 

nadawanych przez władze zakonne i zatwierdzanych przez kolejnych papieży, które  

to dopuszczały suwerenność obu ugrupowań w rozstrzyganiu praw wewnętrznych, doszło 

do rozbicia zgromadzenia. Uzyskanie, w latach czterdziestych XV stulecia, autonomii 

przez braci obserwantów stało się przyczynkiem do ich ekspansji z Półwyspu 

Apenińskiego na Europę Środkowo-Wschodnią. Do stolicy Polski dotarli z Janem 

Kapistranem, inwitowani przez ówczesnego dygnitarza kościelnego biskupa 

krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i króla Kazimierza Jagiellończyka. Pierwszy 

konwent reguły obserwanckiej powstał na Stradomiu w Krakowie. Zakonnicy, nazywani 

potocznie w Polsce bernardynami, rozpoczęli w 1453 roku stawianie zabudowań 

kościelno-klasztornych. W myśl kultywowanej autarkii, większością prac związanych  

ze wznoszeniem świątyni, a także jej wyposażeniem, zajmowali się sami. Immanentnymi 

składnikami kształtującymi duchowość bernardyńską były muzyka i liturgia. Stanowiły 

one stały element życia monastycznego i wyznaczały rytm każdego dnia. Wspólnotowe 

odprawianie Officium divinum i wykonywanie śpiewów implikowało posiadanie 

stosownych ksiąg. Mnisi zorganizowali zatem w krakowskiej siedzibie skryptorium,  

w którym przepisywano i ozdabiano rękopisy służące do sprawowania obrzędów oraz 

śpiewów chóralnych. W początkowym okresie ich twórczość była bardzo intensywna. 

Wytwarzano tu kodeksy nie tylko na własny użytek, ale także zaopatrywano nimi nowo 

powstające placówki obserwanckie na terenie Korony. Z czasem, gdy liczba klasztorów 

wzrosła, a wraz z nią zapotrzebowanie na liturgiki, poszczególne konwenty  

jak Warszawa, Lwów, Poznań i Bydgoszcz, w ślad za Stradomiem, utworzyły własne 

warsztaty pisarskie.   

          Do naszych czasów dochowało się łącznie około stu pięćdziesięciu manuskryptów 

wykonanych przez obserwantów polskich. Na grupę tę składają się antyfonarze, graduały, 
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psałterze, hymnaria i kancjonały. Czterdzieści kodeksów z tego zespołu powstało  

na przestrzeni XV i XVI stulecia, przy czym aż trzydzieści cztery z nich skopiowano  

w skryptorium stradomskim. Pozostałe egzemplarze sporządzono w wieku XVII i XVIII. 

Utrzymanie produkcji kodeksów w epoce nowożytnej, w której to druk wiódł prym, 

dowodzi głęboko zakorzenionej tradycji sztuki rękopiśmiennej w zakonie.  

         Średniowieczne księgi sakralne, powstałe w polskich klasztorach bernardyńskich, 

budziły zainteresowanie muzykologów i liturgistów, którzy wykorzystywali je jako 

materiał źródłowy i włączali w obszar analiz z zakresu twórczości sekwencyjnej, 

repertuaru hymnicznego, śpiewów ordinarium missae i obrzędów związanych z rytem 

franciszkańskim1. W kręgu zainteresowań naukowych znaleźli się również skryptorzy 

bernardyńscy. Kilku z nich, działających w XV i XVI wieku, wymienił historiograf 

zakonu Kamil Kantak w pracy pt. „Bernardyni polscy”, w części poświęconej śpiewom 

chóralnym2. Z kolei Czesław Bogdalski, twórca jednej z najobszerniejszych monografii 

                                                           
1 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich, [w:] Średniowiecze. Studia o kulturze, 

red. J. Lewański, t. 2, Wrocław 1965, s.132-302; F. Bąk, Średniowieczne graduały franciszkańskie, 

„MMAe” 3 (1969), s. 91-112; H. Cempura, Franciszkańskie Mandatum w średniowiecznych rękopisach  

w Polsce, „MMAe” 3 (1969), s. 114-121; J. Pikulik, Franciszkańskie „Ordinarium missae”  

w średniowiecznej Polsce, „STV” 10 (1972), nr 2, s. 111-130; B. Bartkowski, Repertuar śpiewów procesji 

palmowej w polskich zakonnych rękopisach liturgiczno-muzycznych (XIII-XVIII w.), „STV” 11 (1973),  

nr 2, s. 223-256; B. Bartkowski, Hymn „Gloria laus” w polskich zabytkach chorałowych, „MMAe”  

6 (1977), s. 65-87; J. Pikulik, Indeks śpiewów ordinarium missae w graduałach polskich do 1600 roku,  

[w:] Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, red. J. Pikulik, t. 2, Warszawa 1978, s. 164-256;  

E. Lenart, Teksty charakterystyczne liturgii u Bernardynów w Polsce od drugiej połowy XV do końca XVIII 

wieku, [w:] Ku liturgii nadziei. Księdzu dr Bolesławowi Margańskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę 

urodzin, red. R. Biel, Tarnów 2005, s. 357-385; tenże, Sekwencje w tekstach liturgicznych u Bernardynów 

w Polsce od drugiej połowy XV do końca XVIII wieku, [w:] Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi 

Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, red. S. Szczepaniec, Kraków 

2008, s. 283-300; tenże, Sufragia w bernardyńskich rękopisach liturgicznych do XVIII wieku,  

[w:] Misterium Chrystusa w Roku Liturgicznym. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi 

Bogusławowi Nadolskiemu (TChr) z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy naukowej,  

red. J. Nowak, Poznań 2012, s. 358-370. 

2 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1: 1453 – 1572, Lwów 1933, s. 100 – 101 (dalej: K. Kantak, Bernardyni 

polscy). Autor wymienił skryptorów działających: w Krakowie – Bernardyna z Żarnowca, w Warszawie - 

Grzegorza z Grodziska i Adama (zm. 1525 r.), w Lublinie – Dominika (zm. 1497 r.), w Kościanie – Marka 

z Ponieca, w Łowiczu – Jana, w Bydgoszczy – Aleksego (zm. 1505 r.) oraz Józefa z Tyśmienicy, który 

pracował wraz z uczniami nad Graduale Quadripartitum.  
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prowincji polskiej, stworzył krótkie biogramy piętnastu skrybów z okresu średniowiecza, 

opierając się na wypisach z klasztornych nekrologów i kronik3. Tadeusz Miazga  

w rozprawie o „Skryptorach ksiąg choralnych w Polsce” wyodrębnił listę kopistów 

liturgików muzycznych, a następnie ułożył ją według środowisk diecezjalnych  

i zakonnych. Wskazał czterdzieści nazwisk przynależących do zakonu obserwanckiego, 

w tym siedmiu pisarzy pracujących w interesującym nas okresie. Przy każdym 

wskazywał datę śmierci, tytuły przepisanych rękopisów i rodzaj zastosowanego typu 

notacyjnego4. 

       Zinwentaryzowania ksiąg proweniencji obserwanckiej, przechowywanych obecnie 

w Bibliotece OO. Bernardynów w Krakowie oraz w siedemnastu różnych instytucjach 

kościelnych i państwowych w Polsce, podjął się Emilian Lenart. W 1986 roku 

opublikował studium liturgiczno-źródłoznawcze zatytułowane „Katalog bernardyńskich 

rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku”5. Autor dokonał typologii 

                                                           
3 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II: 1453- 1530. Zakonnicy tego okresu, Kraków 1933, s. 405-407 

(dalej: C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce). Autor podaje 15 nazwisk: Adam, Aleksy, Aleksy z Bóbrki, 

Ambroży z Kłodawy, Bernardyn z Krakowa, Bernardyn z Żarnowca, Chryzostom z Poniecza, Dominik, 

Grzegorz z Sanoka, Jan z Dobrzynia, Jan z Kościana, Marek z Ponic, Paweł z Grodziska, Stanisław Huyma 

i Stanisław. 
4 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych w Polsce, „SSd” 3 (1982), s. 329-332. Lista skryptorów 

bernardyńskich z okresu 1453 – 1590 zawiera nazwiska: Abrosiusa, Izaaka ze Lwowa, Bernardyna  

z Żarnowca, kopisty podpisującego się inicjałami V.S., Prokopa z Lublina, Józefa z Tyśmienicy, Rafała  

ze Stawiszyna.  

5 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku, „ABMK”  

53 (1986), s. 103-274 (dalej: E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych). Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie jest właścicielem 102 liturgików, przy czym 2 znajdują się  

w depozycie klasztoru leżajskiego (sygn. 7/RL i 15/RL). Co się tyczy instytucji kościelnych, to Biblioteka 

Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku jest w posiadaniu 10 rękopisów proweniencji 

bernardyńskiej, Seminarium Duchowne w Sandomierzu (ob. Biblioteka Diecezjalna) ma ich 4, i tyleż samo 

przechowuje Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Następnie: Biblioteka Wyższego Seminarium 

Duchownego w Kielcach – 2 kodeksy, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie - 1, 

Biblioteka klasztoru OO. Franciszkanów we Wschowie – 3, Biblioteka Sióstr Bernardynek w Łowiczu – 1, 

Biblioteka Kapitulna w Gnieźnie – 2. Placówki państwowe przechowują kolejno: Biblioteka Książąt 

Czartoryskich w Krakowie – 9 manuskryptów, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – 4, Biblioteka 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – 2, po jednym rękopisie – Biblioteka Narodowa w Warszawie, Muzeum 

Diecezjalne w Sandomierzu, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, PAN Biblioteka Kórnicka, Biblioteka 

Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  
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kodeksów według: tytułu, daty powstania (odczytanej z kolofonu lub ustalonej  

na podstawie różnych kryteriów), miejsca przechowywania, sygnatury. Następnie podał 

informacje na temat materiału pisarskiego, objętości księgi i jej wymiarów, rodzaju pisma 

i notacji muzycznej, stanu zachowania, nazwisk skryptorów i iluminatorów (jeśli były 

możliwe do zidentyfikowania) oraz przedstawił zawartość wewnętrzną (teksty 

liturgiczne). Dekoracje malarskie rękopisów scharakteryzował sporządzając jedynie 

wykazy zachowanych miniatur inicjałowych z uwzględnieniem tematów 

ikonograficznych i numerów stron, na których się znajdują. 

          W dotychczasowej literaturze brakuje szerszego spojrzenia na kwestie artystyczne 

związane z działalnością skryptorów i iluminatorów zakonnych. Podwaliny pod badania 

dotyczące dekoracji ksiąg, które wykonane zostały w krakowskim konwencie, położyła 

Barbara Miodońska specjalizująca się w malarstwie książkowym okresu średniowiecza  

i wczesnego renesansu. Uczona zwróciła uwagę na specyfikę działalności stradomskiego 

warsztatu i omówiła pokrótce jego wytwórczość w kontekście XV i XVI-wiecznego 

iluminatorstwa małopolskiego. Badaczka napisała również monografię rękopisu, który 

nadzwyczaj ją zainteresował, a mianowicie Graduału fundacji Odrowążów (sygn. 7/RL), 

przechowywanego obecnie w klasztorze leżajskim. Ponadto opisy miniatur figuralnych  

z kilku poszczególnych ksiąg krakowskich pojawiły się w rozprawach traktujących  

o gotyckim malarstwie, a także przy omawianiu wpływu wzorów graficznych na sztukę 

późnogotycką i wczesnorenesansową Małopolski6.  

          Z uwagi na to, iż twórczość zakonników pracujących w warsztacie pisarskim  

na Stradomiu w Krakowie nie doczekała się syntetycznego ujęcia, celem niniejszej 

dysertacji będzie próba rozszerzenia istniejącego stanu badań i weryfikacji 

dotychczasowych sformułowań. Fragmentarycznie zachowany materiał źródłowy 

uniemożliwia pełną charakterystykę dorobku artystycznego i stawia badacza przed 

trudnym zadaniem. Szczegółowej analizie i gruntownemu opracowaniu poddany został 

zespół iluminacji zdobiących dwadzieścia pięć (z trzydziestu czterech) kodeksów 

proweniencji krakowskiej, które powstały w okresie od momentu utworzenia konwentu 

w 1453 roku do końca XVI wieku. W rozprawie uwzględniono: trzynaście rękopisów 

przechowywanych w Bibliotece i Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie 

                                                           
6 Szczegółowy wykaz literatury, w której poruszono temat iluminacji bernardyńskich kodeksów 

przepisanych i ozdobionych na Stradomiu w II połowie XV wieku i w XVI stuleciu, przedstawiony został 

w Stanie badań niniejszej dysertacji, s. 13-20. 
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(sygn. 1/RL, 2/RL, 3/RL, 4/RL, 5/RL, 6/RL, 8/RL, 10/RL, 11/RL, 12/RL, 13/RL, 16/RL, 

78/RL), dwa znajdujące się w Muzeum Prowincji w Leżajsku (sygn. 7/RL, 15/RL), trzy 

będące własnością Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie (sygn. Ms. Czart. 2827, 

Ms. Czart. 3619, Ms. Czart. 3620), następnie Antyfonarz sygn. Przyb.1/74 z Biblioteki 

Jagiellońskiej, Graduał sygn. BOZ 151 z Biblioteki Narodowej w Warszawie, Antyfonarz 

sygn. MDSd 1689 ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, Graduał sygn. 

6/RL Ki z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oraz trzy księgi  

z Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu o sygn. BDSd 174, BDSd 176, BDSd 176. 

Badania wzbogacono omówieniem miniatury z przedstawieniem Ukrzyżowania  

ze św. Franciszkiem z Asyżu i św. Bernardynem ze Sieny, wyciętej z kodeksu 

bernardyńskiego niewiadomego pochodzenia i wklejonej w okładkę inkunabułu o sygn. 

Ink. Czart. 189II (obecnie w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie).  

         Wybór wymienionych manuskryptów i włączenie ich do kwerendy podyktowane 

było w głównej mierze stanem zachowania dekoracji malarskiej. Pominięte zostały 

kodeksy, których nie ozdobiono, zapewne przez pośpiech przy wytwarzaniu oraz  

te zdewastowane, z których powycinano całkowicie okienka inicjałowe i floratury 

marginalne7. Podczas badań prowadzonych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu 

okazało się, że rękopis o sygn. BDSd 173, ozdobiony przez Ambrożego z Kłodawy,  

z jednym inicjałem figuralnym z przedstawieniem Adoracji Dzieciątka, zaginął8. 

                                                           
7 Ze względu na nierozstrzygniętą proweniencję, w niniejszej rozprawie nie uwzględniono dwóch 

rękopisów z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: Cantionale, sygn. IQ 215 i Graduale, sygn. IF 389 

(obydwa z połowy XVI w.). Lenart przypisuje ich wykonanie skryptorium stradomskiemu (patrz: tenże, 

Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, IQ 215 – poz. 132, s. 241 i IF 389 – poz. 133, s. 242).  

Z kolei Bartkowski (tenże, Hymn „Gloria laus” w polskich zabytkach chorałowych, s. 65) oraz Węgrzyn-

Klisowska (W. Węgrzyn-Klisowska, Późnośredniowieczne muzykalia z dawnej wrocławskiej biblioteki 

bernardynów, [w:] Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu, red. J. Kostowski, Wrocław 2005,  

s. 170, 171) opowiadają się za wrocławskim pochodzeniem manuskryptów. W księgach zachowały  

się jedynie ozdobne inicjały zamknięte w fazowanych ramkach. Zob. też: M. Burbianka, Inwentarz 

wrocławskiej biblioteki przy kościele św. Bernardyna z 1657 roku, [w:] Z dziejów książki na Śląsku,  

red. B. Kocowski, M. Burbianka, K. Głombinowski, Wrocław 1953, s. 26-76; K. Głombinowski, Biblioteka 

franciszkanów w Nysie w świetle inwentarza z roku 1678, [w:] Z dziejów książki na Śląsku,  

red. B. Kocowski, M. Burbianka, K. Głombinowski, Wrocław 1953, s. 77-145; K. Pawlik, Rękopisy  

i inkunabuły bibliotek klasztorów nyskich w inwentarzach z czasów sekularyzacji (1812-1818),  

„RB” 17 (1973), s. 437-445.  

8 Zob. E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 229-230, poz. 124. 
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Pozostaje nadzieja, iż księga nie zagubiła się całkowicie, a jedynie zawieruszyła  

i odnajdzie się przy kolejnej inwentaryzacji zbiorów. 

          Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów, przy czym dwa początkowe mają 

charakter historyczny i stanowią wprowadzenie do dziejów frakcji obserwanckiej. 

Rozdział pierwszy został podzielony na dwie części. Pierwsza przedstawia sylwetkę 

założyciela zakonu św. Franciszka z Asyżu, przybliża głoszone przez niego nauki oraz 

pokrótce ukazuje powstanie gałęzi obserwanckiej. Druga część poświęcona jest  

św. Janowi Kapistranowi – żarliwemu apologecie idei pierwotnego franciszkanizmu, 

zaliczanego w poczet duchowych przywódców ruchu, a następnie jego działalności, która 

przyczyniła się do powstania placówki obserwantów w Krakowie9. 

          Rozdział drugi dotyczy zagadnień związanych z genezą sprowadzenia zakonu  

do Polski. Podjęta została próba określenia celów, jakie przyświecały w tej kwestii 

Janowi Kapistranowi, Zbigniewowi Oleśnickiemu i Kazimierzowi Jagiellończykowi. 

Następnie przedstawiono historię wikarii polskiej - od momentu przynależności  

do wikariatu austriacko-czesko-polskiego, aż do ukonstytuowania się samodzielnej 

jednostki, obejmującej zasięgiem Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie i Ruś 

Czerwoną. W obrębie rozdziału scharakteryzowano ponadto wieloetapowy proces 

fundacyjny, który ściśle wyznaczały postanowienia kapituł generalnych, a także ukazano 

przebieg erygowania dwudziestu pięciu placówek, w okresie 1453 – 1530, na ziemiach 

Korony, z pominięciem Krakowa.  

          Kolejne dwa rozdziały stanowią etap pośredni między dziejami zakonu  

a zasadniczym tematem rozprawy. Traktują o niezmiernie ważnych, w zamyśle autorki, 

kwestiach, które warunkowały rozwój malarstwa miniaturowego w murach konwentu 

krakowskiego. Dlatego też historii fundacji stradomskiej zadedykowano osobne miejsce 

w pracy. Rozpoczyna ona rozdział trzeci, który dostarcza cennych informacji na temat 

fundatorów, toku budowy kościoła i klasztoru oraz prowadzonych w nich pracach 

rzemieślniczo-artystycznych. Naszkicowany został portret wspólnoty stradomskiej  

w aspekcie socjologicznym. Przedstawiono grupy społeczne biorące udział w rekrutacji 

zakonnej, kładąc główny nacisk na charakterystykę mnichów z wykształceniem 

uniwersyteckim, spośród których wywodzili się skryptorzy i iluminatorzy. Bracia  

z wykształceniem wyższym mieli bowiem doniosły wkład w ukształtowanie 

księgozbioru. Powiększali go systematycznie poprzez gromadzenie darów, współpracę  

                                                           
9 Jana Kapistrana ogłoszono świętym dnia 4 czerwca 1724 roku, za pontyfikatu papieża Benedykta XIII.  
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z pierwszymi działającymi w Krakowie oficynami wydawniczymi oraz przez intensywną 

pracę warsztatu pisarskiego. 

         Czwarty rozdział prezentuje początki powstania pracowni skryptorskiej oraz 

hierarchię struktury. Wstęp rozdziału stanowi krótki opis specyfiki zmian, jakie zaszły  

w organizacji pracy przy produkcji książki rękopiśmiennej w Małopolsce na przełomie 

XIV i XV wieku. Następnie przedstawiono etapy wytwarzania kodeksów. Dzięki temu 

możliwe były do wychwycenia różnice i podobieństwa zachodzące między pracą 

warsztatu stradomskiego, a innymi funkcjonującymi w tym czasie pracowniami 

miniatorskimi. Rozdział zamykają informacje na temat życia i działalności 

bernardyńskich skryptorów i iluminatorów wykonujących manuskrypty liturgiczne  

w II połowie XV wieku i w XVI stuleciu w Krakowie.  

         Ostatnie dwa rozdziały rozprawy – piąty i szósty – poświęcone są iluminacjom 

zdobiącym kodeksy liturgiczne.  

         W pierwszym z nich dokonano analizy stylistyczno-porównawczej dekoracji 

malarskich. I tak, omówiono najpierw dwadzieścia rękopisów, które zawierają miniatury 

figuralne (sygn. 2/RL, 3/RL, BOZ 151, 12/RL, 15/RL, 16/RL, MDSd 1689, 11/RL, 

13/RL, 6/RL, Ms. Czart. 3619, 5/RL, Przyb. 1/74, Ms. Czart. 2827, 7/RL, Ms. Czart. 

3620, 10/RL, 8/RL, 78/RL, 4/RL) oraz wklejoną w inunabuł o sygn. Ink. Czart. 189II 

miniaturę z Ukrzyżowaniem. Ze względu na to, iż ramy czasowe, wyznaczone w tytule 

dysertacji, obejmują ponad stuletnią działalność skryptorium przypadającą na przełom 

dwóch odmiennych epok, manuskrypty podzielono według dat powstania na okresy: 

1453 – 1500 i 1501 – 1590. Zastosowana fragmentacja chronologiczna umożliwiła 

określenie stylów oraz inspiracji charakterystycznych dla poszczególnych twórców, 

wskazanie grup kodeksów jednorodnych stylistycznie, a także prześledzenie zmian, jakie 

zachodziły w konwencji malarskiej na przestrzeni stu trzydziestu lat. Na koniec rozdziału 

piątego scharakteryzowano pokrótce ozdobne inicjały śródtekstowe oraz zdobienia 

pokrywające marginesy pergaminowych kart. W rozważania włączono kodeksy  

o sygnaturach: 1/RL, 6/RL Ki, BDSd 174, BDSd 175 i BDSd 176, nieuwzględnione 

wcześniej w analizie stylistyczno-porównawczej - jako, że w wyniku dewastacji  

i powycinania cennych miniatur figuralnych, przypuszczalnie przez XIX-wiecznych 

kolekcjonerów, rękopisy te posiadają dekorację jedynie w formie floratur i kolorowych 

liter separujących kolejne wiersze tekstu.  
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         Analiza motywów ikonograficznych, zawarta w rozdziale szóstym, stanowi istotne 

uzupełnienie wiedzy na temat bernardyńskich iluminacji. Przedstawienia, ściśle związane 

z tekstem liturgicznym, egzemplifikowały go w dwojaki sposób – metaforycznie bądź 

dosłownie ilustrując słowa akapitu, któremu towarzyszyły. Zaproponowane przez 

autorkę odczytanie znaczeń i treści pojedynczych miniatur, a także ich całych zespołów, 

miało na celu ukazanie znamiennej dla zakonu obserwantów wielowątkowości 

propagowanych nurtów dewocyjnych i sposobów odzwierciedlenia ich w malarstwie 

książkowym.  

         Na końcu dysertacji znajdują się dwa katalogi zatytułowane kolejno: Katalog 

iluminowanych rękopisów liturgicznych powstałych w skryptorium stradomskim  

w Krakowie w II poł. XV wieku i w XVI stuleciu oraz Katalog skryptorów i iluminatorów 

bernardyńskich działających na terenie Korony od połowy XV do końca XVI wieku.  

W pierwszym przedstawiono, w porządku chronologicznym, rękopisy ujęte w części  

1 i 2 rozdziału piątego. Przybliżono podstawowe dane kodykologiczne oraz umieszczono 

w nim szczegółowe opisy miniatur figuralnych. Drugi katalog, będący rozszerzeniem 

ostatniej części rozdziału czwartego, obejmuje sylwetki dwudziestu dziewięciu 

bernardyńskich twórców ksiąg liturgicznych. Imiona uporządkowane zostały  

w kolejności alfabetycznej. Treść pracy dopełniają ilustracje, których układ jest zgodny 

z kolejnością wprowadzoną w tekście głównym rozprawy. 

 

 

 

***** 

 

          Najserdeczniejsze i płynące z głębi serca wyrazy wdzięczności, składam na ręce 

mojej promotorki, Pani prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej. Dziękuję przede wszystkim 

za stałą zachętę do pracy i za poświęcony mi czas, poza zajęciami seminaryjnymi, który 

obfitował w niezmiernie cenne uwagi merytoryczne dotyczące rozprawy i jej konstrukcji. 

Pani Profesor, serdeczne podziękowania za cierpliwość, pomoc w redagowaniu tekstu 

dysertacji oraz za pouczające adnotacje na marginesach brulionów, nacechowane 

niejednokrotnie życzliwością i żartobliwością, które już na zawsze pozostaną w mojej 

pamięci.  
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           W trakcie prowadzenia kwerendy wiele osób udzieliło mi wsparcia, za co pragnę  

w tym miejscu podziękować. Ojcu Andrzejowi Pabinowi, wikariuszowi Prowincji  

i dyrektorowi Biblioteki OO. Bernardynów w Krakowie oraz ojcu dr Efremowi 

Obruśnikowi, piastującemu od wielu lat funkcję dyrektora Muzeum Prowincji  

w klasztorze leżajskim – stokrotne Bóg zapłać! za udostępnienie blisko dwudziestu 

średniowiecznych kodeksów, które stanowią podstawę moich badań naukowych.  

          Z niezwykle miłym przyjęciem spotkałam się w Bibliotece Książąt Czartoryskich  

w Krakowie. Szczególne podziękowania kieruję w stronę dr Katarzyny Płonki-Bałus, 

która udzieliła mi wielu cennych wskazówek oraz Pana Janusza Nowaka – kierownika 

Działu Archiwum i Zbiorów Rękopisów. Wykonanie dokumentacji fotograficznej trzech 

kodeksów: Ms. Czart. 2827, Ms. Czart. 3619 i Ms. Czart. 3620, byłoby niemożliwe, 

gdyby nie zgoda z Fundacji Książąt Czartoryskich będącej właścicielem wspomnianych 

obiektów. Za wyrażenie aprobaty dziękuję Pani Bognie Dziechciaruk-Maj.  

          Za okazaną życzliwość i pomoc w dotarciu do Graduału o sygn. BOZ 151, 

przechowywanego w Bibliotece Narodowej w Warszawie, a także za podpowiedzi 

związane z literaturą przedmiotu, dziękuję serdecznie Panu Sławomirowi Szyllerowi, 

zastępcy kierownika Zakładu Rękopisów. 

         Dzięki uprzejmości Pana Wojciecha Świebody, pracującego w Sekcji Rękopisów 

Biblioteki Jagiellońskiej, otrzymałam materiały fotograficzne z Antiphonarium o sygn. 

Przyb. 1/74 – które wzbogaciły wyniki badań niniejszej dysertacji.  

          Podziękowania adresuję ponadto do Pani Urszuli Stępień i ks. Andrzeja Rusaka  

z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, ks. dr Andrzeja Barzyckiego, dyrektora 

Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, jak również do ks. dr Andrzeja Kalety  

z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach za umożliwienie  

mi korzystania z tamtejszych zbiorów oraz wykonanie fotografii interesujących mnie 

zabytków.  

          Na międzynarodowej konferencji Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów 

współczesnych10 miałam przyjemność poznać specjalistkę z zakresu muzykologii - Panią 

dr hab. Alinę Mądry z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Składam 

serdeczne podziękowania za konsultacje dotyczące instrumentów muzycznych, które 

pojawiły się w miniaturach bernardyńskich w Psalterium sygn. 6/RL, Psalterium sygn. 

13/RL oraz w Graduale sygn. 10/RL.  

                                                           
10 Konferencja odbyła się w dniach 5-8 maja 2015 w klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze. 
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STAN BADAŃ 

 

 

          Najstarszą publikacją poruszającą temat manuskryptów wykonanych  

w podwawelskim konwencie obserwanckim jest rozprawa Matthiasa Bersohna z 1900 

roku zatytułowana „O iluminowanych rękopisach polskich”. Autor przedstawił w niej 

księgi sporządzone w czterech krakowskich klasztorach: dominikanów, karmelitów, 

bernardynów i kanoników regularnych11. Z warsztatem stradomskich mnichów powiązał 

dwanaście kodeksów: siedem graduałów, trzy antyfonały oraz dwa chorały. Krótkie opisy 

uwzględniają informacje dotyczące budowy kodykologicznej: wymiaru oprawy, liczby 

pergaminowych kart, charakteru pisma, paginacji oraz przybliżają zniszczenia, jakim 

uległy foliały (powycinane strony, okienka inicjałowe). Przy każdej pozycji Bernsohn 

podał tytuł rękopisu, wskazując niekiedy konkretną datę jego wykonania, którą 

odczytywał z kolofonu lub którą definiował na podstawie własnych ustaleń. Umieścił 

również charakterystykę dekoracji malarskich. Niestety mało precyzyjna deskrypcja: 

brak sygnatur, ówczesnego miejsca przechowywania, niedokładne opisy miniatur 

inicjałowych, utrudniają identyfikację poszczególnych liturgików. Spośród dwunastu 

wymienionych przez Bersohna kodeksów rozpoznać można z całą pewnością zaledwie 

trzy księgi. „Graduał” (pozycja 5), to rękopis o sygn. Ms. Czart. 3620 przepisany  

i iluminowany przez brata Józefa z Tyśmienicy12, „Graduał z r. 1579” (pozycja 8)  

to Antiphonarium sygn. 4/RL, natomiast „Graduał” (pozycja 12) identyfikujemy jako 

Psalterium sygn. 6/RL. Biorąc pod uwagę opisy iluminacji „Chorału” (pozycja 6), 

możemy przypuszczać, że chodzi o Antiphonarium sygn. Przyb. 1/7413. Problematyczne 

wydaje się określenie „Graduału z XIV stulecia” (pozycja 7). Wątpliwości budzi przede 

wszystkim datacja, wszakże produkcja bernardyńskich liturgików rozpoczyna się dopiero 

                                                           
11 M. Bersohn, O iluminowanych rękopisach polskich, Warszawa 1900. Część poświęcona rękopisom 

bernardyńskim znajduje się na stronach 115-146.  

12 Autor wskazuje dodatkowo na brata Józefa, jako skryptora „Antyfonału z 1526” (pozycja 1), „Antyfonału 

z XVI stulecia” (pozycja 2) oraz „Graduału z 1524” (pozycja 4), patrz: tenże, dz. cyt., s. 115-121. 

13 Nie zgadzają się w pełni określenia tematów ikonograficznych. Bernsohn określił św. Bartlomieja, jako 

„św. Piotra w postawie stojącej, trzymającego w prawej ręce rozwartą księgę, a w lewej szeroki miecz”. 

Nie rozpoznał też św. Franciszka w scenie stygmatyzacji opisując go: „klęczący pod krzyżem,  

ze wzniesionymi rekami mnich, prawdopodobnie Bernardyn”. Natomiast przedstawienie Koronacji Marii 

zidentyfikował jako „Boga Ojca z Synem w koronach na głowie”, patrz: tenże, dz. cyt., s. 129-130.   
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w połowie XV wieku. Charakterystyka miniatury z karty 36, a także jej przerys (tablica 

13) wskazują na Boże Narodzenie, które odnajdujemy w Graduale sygn. 78/RL (XVI 

wiek), natomiast opisany szczegółowo Michał Archanioł grający na trąbie przy tekście  

o Sądzie Ostatecznym jest identyczny jak ten, którego napotykamy w Graduale  

sygn. 10/RL. Ponadto Bernsohn poddał ocenie walory artystyczne iluminacji. Dekoracje 

malarskie wykonane przez brata Józefa (pozycje: 2, 3, 4, 5) określił, jako: „mistrzowsko 

wykończone”, o „nadzwyczaj żywych, przejrzystych kolorach”, „perspektywach dobrze 

ujętych”. Twarze postaci z „Graduału” (pozycja 5) porównał do rzeźb Wita Stwosza  

z ołtarza Kościoła Mariackiego w Krakowie14. Podziw autora wzbudziły: inicjał 

arabeskowy i postać św. Mikołaja z karty 78 z „Graduału z 1525 r.” (pozycja 1)15  

oraz miniatury ze wspomnianego „Graduału z XIV stulecia” (pozycja 7)16. Według 

Bernsohna dobrym rysunkiem i techniką wykonania odznaczają się też iluminacje 

„Graduale” (pozycja 12) przedstawiające: Dawida grającego na harfie, Dawida 

klęczącego przed świątynią, głupca z maczugą, Dawida muzykującego na dzwonkach 

oraz chór śpiewających zakonników. Nisko ocenił zaś pracę iluminatorów w „Chorale” 

(pozycja 6)17, „Graduale z 1579 r.” (pozycja 8)18, „Graduale” (pozycja 9)19, „Chorale” 

(pozycja 10)20 oraz „Antyfonale” (pozycja 11)21.  

                                                           
14 M. Bernsohn, dz. cyt., s. 124.  

15 Wśród zachowanych ksiąg nie odnajdujemy miniatury z przedstawieniem św. Mikołaja.  
16 Według autora były one arcydziełami, które pod kątem „układu i rysunku figur” przedstawiały większą 

wartość niż iluminacje Baltazara Behema, patrz: tenże, dz. cyt., s. 131.  

17 Miniatury: „Chrystus każący”, „św. Piotr z księgą i mieczem”, „Chrystus Pan na krzyżu z mnichem 

Bernardynem”, „Matka Boża z Dzieciątkiem” i „Bóg Ojciec z Synem w koronach na głowie” określił,  

jako „nieestetyczne, przez które przebija upadek sztuki”, patrz: tenże, dz. cyt., s. 126. 

18 Odnośnie miniatury ze św. Agnieszką napisał: „Rysunek mierny, nieporadny, nieproporcjonalne ciała, 

technika malarska licha”, patrz: tenże, dz. cyt., s. 126.  

19 Iluminacje: „Chrystus z aniołami”, „Adoracja Dzieciątka na błękitnym tle”, „Zmartwychwstanie 

Pańskie”, „Zesłanie Ducha Świętego”, „Trójca Święta”, „Dwóch Aniołów z Monstrancją” charakteryzują 

się według autora zarówno słabym wykończeniem, jak i słabym kolorytem, patrz: tenże, dz. cyt., s. 138.  

20 Mimo iż porówał miniatury do dzieł brata Józefa, to styl ich określił jako „pomnik upadającej sztuki” 

(„Narodzenie Chrystusa Pana”, „Zmartwychwstanie”, „Wniebowstąpienie”, „Zesłanie Ducha Świętego”, 

„Aniołowie w bieli z Monstrancją”), patrz: tenże, dz. cyt., s. 140.  

21 Bernsohn napisał, że księgę dekorowało 11 miniatur. Nie wskazał jednak wszystkich tematów 

ikonograficznych. Opisał jedynie „Narodzenie Chrystusa Pana” i „Boga Ojca” z karty 143, które rażą 

brakiem proporcji, co „sprawia przykre wrażenie”, patrz: tenże, dz. cyt., s. 142.  
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           Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku zainteresowanie 

historyków sztuki wzbudziły miniatury figuralne ze stradomskiego Graduale de tempore 

sygn. 2/RL i 3/RL. Tom 3/RL pojawił się na wystawie „Sztuka w Krakowie w latach 

1350-1550” urządzonej w 1964 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie, z okazji 

sześćsetnej rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Iluminacje Graduale  

de tempore odegrały ważną rolę w dyskusji nad relacjami zachodzącymi między 

obrazami tablicowymi grupy krakowsko-sądeckiej a malarstwem książkowym. Michał 

Walicki w publikacji „Malarswo polskie. Gotyk – renesans - wczesny manieryzm” 

zasugerował, iż Mistrza skrzydeł ołtarza z Ptaszkowej wychowały skryptoria krakowskie. 

Kwaterę ze sceną Adoracji Dzieciątka porównał, pod kątem zbieżności typów 

fizjonomicznych i kompozycji, do miniatury o tym samym temacie z kodeksu 

bernardyńskiego (2/RL, fol. 36v), co stanowiło dla uczonego potwierdzenie krakowskiej 

genezy tryptyku22. W podobnym tonie o dekoracji Graduale wypowiedział się Tadeusz 

Dobrowolski23. Na podobieństwa w zakresie ikonograficznym, jak również formalnym 

między 2/RL, 3/RL, a malarstwem szkoły sądeckiej i spiskiej, wskazały: Miodońska, Ewa 

Polak-Trajdos oraz Alicja Karłowska-Kamzowa. Miodońska omawiając miniatury 

wawelskich Mszałów o sygn. 2 KP i 7 KP nawiązała do bernardyńskiego rękopisu  

i wykazała ich związki z ołtarzem z Ptaszkowej oraz obrazem z Ruszczy 

przedstawiającym św. Grzegorza24. Polak-Trajdos, w pracy poświęconej działalności 

Mistrza Maciejowickiego, dostrzegła analogie między: Adoracją Dzieciątka z 2/RL (fol. 

36v) a ołtarzem z Ptaszkowej, św. Grzegorzem Wielkim 2/RL (fol. 1) zdobiącym introit 

„Ad te levavi animam meam”, a obrazem z Ruszczy oraz między Pokłonem Trzech Króli 

2/RL (fol. 52v), a obrazem szczytowym z Bardiowa25. Z kolei, Karłowska-Kamzowa 

                                                           
22 M. Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk – renesans - wczesny manieryzm, Kraków 1961, s. 17, 296.  
23 T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1959, s. 242 oraz tenże, Nowy Sącz czy Kraków? (Ze studiów 

nad malarstwem polskim około 1450 roku), [w:] Sztuka i historia. Księga pamiątkowa ku czci prof.  

M. Walickiego, red. J. Białostocki, Warszawa 1966, s. 78-91. Zob. też: Z. Strzałkowski, Malarstwo 

tablicowe w szkole sądeckiej (lata 1430-1480), „Rocznik Sądecki” 8 (1967), s. 369-401; Z. Strzałkowski, 

Malarstwo tablicowe szkoły krakowsko-sądeckiej w latach 1440-1460, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia 

PAX” 3 (1974), s. 52-53. 

24 B. Miodońska, Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy w. XV w Archiwum Kapituły 

Metropolitalnej na Wawelu, Kraków 1967, s. 51 (dalej: B. Miodońska, Iluminacje krakowskich rękopisów). 

25 E. Polak-Trajdos, Twórczość Mistrza Maciejowickiego na tle malarstwa regionu sądeckiego XV wieku, 

„RHS”  9 (1973), s. 64, 65, 68.  
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opisując związki malarstwa śląskiego z małopolskim i wielkopolskim w XIV i I połowie 

XV wieku wskazała na podobieństwa między kodeksem bernardyńskim, a skrzydłami 

ołtarzowymi z Ptaszkowej, jak również połączyła Adorację Dzieciątka 2/RL (fol. 36v)  

z miniaturą o tym samym temacie z Mszału M 1116 i porównała scenę Pokłonu Trzech 

Króli 2/RL (fol. 52v) do Pokłonu z Mszału żagańskiego IF 34326. Pogląd, o związkach 

miniatur Graduale stradomskiego z tablicami z Ptaszkowej i Bardiowa, podzielił Jerzy 

Gadomski w pracy „Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470”27.  

          Największy wkład w rozwój badań nad bernardyńskim malarstwem książkowym 

miała Miodońska. Badaczka, w katalogu do wystawy „Sztuka w Krakowie 1350-1550” 

opisała pokrótce trzy znajdujące się na ekspozycji rękopisy bernardyńskie: Graduale  

de tempore sygn. 3/RL, Graduał Odrowążów sygn. 7/RL oraz Graduale de tempore sygn. 

Ms. Czart. 3620 - sporządzone przez Józefa z Tyśmienicy i jego uczniów28.  

          W 1968 roku w „Roczniku Krakowskim” opublikowała obszerny artykuł 

poświęcony rękopisowi ufundowanemu obserwantom samborskim przez rodzinę 

Odrowążów29. Przybliżyła opis kodykologiczny manuskryptu oraz szczegółowo opisała 

dziewięć miniatur. Następnie rozwinęła kwestie tematów ikonograficznych oraz 

przeprowadziła analizę stylistyczno-porównawczą iluminacji. Powiązała je z Psałterzem 

katedry lwowskiej, dziełami pracowni wawelskich: Mszałem jasnogórskim Jagiellonów, 

Graduałem Jana Olbrachta, Mszałem Erazma Ciołka, Mszałem wawelskim 4 KP, 

niemieckimi grafikami noworocznymi i drzeworytami Hansa Schäufeleina oraz 

Albrechta Dürera30. Na koniec podjęła się analizy historycznej związanej z czasem  

i miejscem powstania kodeksu.  

                                                           
26 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450, Wrocław 1979, s. 85-86. Rękopisy: Mszał  

M 1116 (sporządzony ok. 1415 r.) i Mszał żagański IF 343 (wykonany w latach 1422-1423) znajdują  

się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.  

27 J. Gadomski, Małopolskie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, s. 96. 

28 B. Miodońska, Katalog malarstwa miniaturowego, [w:] Sztuka w Krakowie 1350-1550. Katalog wystawy 

Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1964, s. 100 (poz. 96), 117 (poz. 112), 118 (poz. 113)  

(dalej: B. Miodońska, Katalog malarstwa miniaturowego). 

29 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, „RK” 39 (1968), s. 39-62 

(dalej: B. Miodonska: Iluminacje Graduału bernardyńskiego).  

30 Psałterz katedry lwowskiej przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu we Lwowie, sygn. 1551 (podaję 

za autorką), Mszał jasnogórski Jagiellonów (ob. Archiwum Jasnogórskie, sygn. III-3, olim.R. 589), Graduał 

Jana Olbrachta (ob. AKMW, sygn. 42 KP, 43 KP, 44 KP), Mszał Erazma Ciołka (ob. Biblioteka Książąt 

Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart 1212).   
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          W monumentalnym dziele pt. „Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540”, 

badaczka umieściła krótki podrozdział o bernardyńskich kodeksach iluminowanych z lat 

1453 - 148031. W kilku zdaniach przytoczyła historię powstania pierwszego na ziemiach 

polskich konwentu obserwanckiego oraz scharakteryzowała najczęściej pojawiające się 

w dekoracji malarskiej rękopisów bernardyńskich wątki ikonograficzne. Nawiązała  

do wcześniej postawionej tezy na temat powiązań Graduale de tempore 2/RL i 3/RL  

z małopolskim i spiskim malarstwem tablicowym. Wspomniała ponadto o następujących 

rękopisach: Psalterium sygn. 12/RL i Psalterium sygn. 15/RL, wykonanych przez 

Bernardyna z Żarnowca, Graduale sygn. BOZ 15132, Antiphonarium Prokopa z Lublina 

sygn. MDSd 1689 oraz Graduale de tempore et de sanctis sygn. Ms. Czart. 2827.  

          Te same wnioski dotyczące rękopisów obserwantów krakowskich zaprezentowała 

w rozdziale „Małopolskie malarstwo miniaturowe”, będącego częścią wydanej w 2004 

roku pozycji „Malarstwo gotyckie w Polsce”33.       

          Andrzej M. Olszewski wykorzystał trzy miniatury bernardyńskie w badaniach nad 

wpływem grafiki na rozwój późnogotyckiego malarstwa małopolskiego34. Wskazał,  

iż wzorem dla inicjału „R(esurrexi)” z przedstawieniem Chrystusa Zmartwychwstałego,  

z Graduału Ms. Czart. 2827 (fol. 81) był drzeworyt Mistrza E.S. (L 47). Natomiast dla 

scen: Wniebowstąpienie (inicjał „V(iri Galilei)”, fol. 72) oraz Zesłanie Ducha Świętego 

(inicjał „S(piritus)”, fol. 81) namalowanych w Graduale sygn. Ms. Czart. 3620, doszukał 

się podobieństw w sztychach Hansa Schäufeleina, które opublikowane zostały w 1507 

roku przez Urlicha Pindera w „Speculum passionis”35.  

         Zdzisław Kliś, omawiając motywy ikonograficzne występujące w scenach Bożego 

Narodzenia w dziełach średniowiecznej sztuki polskiej36, sięgnął po cztery iluminacje 

stradomskie i użył ich jako materiału ilustracyjnego. Są to miniatury, które przedstawiają 

Matkę Bożą w trakcie adoracji Dzieciątka Jezus, umieszczone przy introicie „Puer natus 

                                                           
31 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Kraków 1993, s. 146-150 (dalej:  

B. Miodońska, Malopolskie malarstwo książkowe 1320-1540).  

32 Wykonanie rękopisu o sygn. BOZ 151 Miodońska przypisuje Bernardynowi z Żarnowca.  
33 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo miniaturowe, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, 

K. Secomska, t. I, Warszawa 2004, s. 411-449; O malarstwie książkowym bernardynów krakowskich,  

s. 435-437 (dalej: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo miniaturowe).  

34 A. M. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław 1975.  
35 A. M. Olszewski, dz, cyt., s. 145.  

36 Z. Kliś, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej, Kraków 1994.  
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est”, z następujących rękopisów: Graduale sygn. 2/RL (fol. 36v), Psalterium sygn. 12/RL 

(fol. 328), Graduale sygn. Ms. Czart. 2827 (fol. 40) i Graduale sygn. 78/RL (fol. 19v)37.  

         Krótką charakterystykę dorobku iluminatorów obserwanckich nakreślił o. Andrzej 

Efrem Obruśnik w rodziale IV rozprawy pt. „Bernardyńskie środowisko artystyczne  

w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku” wydanej w 1995 roku38. Według autora 

miniatury z rękopisów liturgicznych, w szczególności te z II poł. XV stulecia, odznaczały 

się różnorodnością form i stylu, jak również starannością i skromnością wykonania. 

Obruśnik, opierając się na badaniach Miodońskiej, napisał o podobieństwach między 

najstarszym stradomskim Graduale 2/RL i 3/RL, a malarstwem spiskim, morawskim, 

tryptykiem z Ptaszkowej oraz obrazem z ołtarza w kościele św. Jerzego w Bardiowie. 

Wskazał również na związki manuskryptu 11/RL ze stołecznym ośrodkiem artystycznym 

oraz kodeksu Ms. Czart. 2827 z malarstwem książkowym Moraw z lat 1460 – 1490. 

Iluminacje Bernardyna z Żarnowca (BOZ 151, 12/RL, 13/RL) i Prokopa z Lublina 

(MDSd 1689) zaklasyfikował do rozwiniętej fazy stylu „łamanego”. Stwierdził, iż obaj 

miniaturzyści czerpali inspiracje z dekoracji malarskiej rękopisów czeskich i śląskich  

z początku XV wieku, jak również z niemieckich miedziorytów tego okresu. Treści 

ideowe iluminacji powstałych na Stradomiu autor podzielił na cztery zasadnicze grupy 

tematyczne: treści chrystologiczne, maryjne, hagiograficzne i te, które prezentują 

zwyczaje modlitewne zakonu. Ogólny poziom artystyczny dzieł iluminatorów 

bernardyńskich, w stosunku do ówczesnych prac artystów ze stołecznych warsztatów 

świeckich, określił jako „nie najwyższej klasy”39. 

          Obruśnik odniósł się jeszcze dwukrotnie, w późniejszych publikacjach,  

do miniatorstwa stradomskiego. W pracy pt. „Obrazy asumpcjonistyczne malarstwa 

małopolskiego II połowy XV i początku XVI wieku” posłużył się trzema iluminacjami 

figuralnymi: Adoracją Dzieciątka z 2/RL (fol. 36v), Wniebowstąpieniem Pańskim  

z: 3/RL (fol. 50v) i Ms. Czart. 2827 (fol. 89), jako przykładami przy omawianiu postaci 

Marii z tryptyku z Ptaszkowej (szereg wspólnych cech fizjonomicznych z Adoracją 2/RL) 

                                                           
37 Tenże, dz. cyt, zob. o: 2/RL – katalog, poz. 66, s. 205, il. 52; 5/RL – katalog, poz. 83, s. 208, il. 66;  

12/RL – katalog, poz. 85, s. 208, il. 68; Ms. Czart. 2827 -  katalog, poz. 101, s. 210, il. 75; 78/RL – katalog, 

poz. 158, s. 220, il. 103.  

38 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku, 

Kraków 1995.  
39 A. E. Obruśnik, dz. cyt., s. 191 – 214.  
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oraz przy analizie ikonograficznej obrazu Wniebowzięcia z Warty (podobieństwo  

na płaszczyźnie kompozycyjnej z bernardyńskimi przedstawieniami Wniebowstąpienia 

3/RL i Ms. Czart. 2827)40. Z kolei w artykule „Bernardyńscy malarze ksiąg chóralnych 

w okresie gotyku” powtórzył, opisaną w rozprawie z 1995 roku, charakterystykę dorobku 

obserwanckich iluminatorów41.  

         Dwie miniatury z wizerunkiem Chrystusa Bolesnego, zdobiące Antiphonarium 

sygn. 16/RL (fol. 53v) i Psalterium sygn. 15/RL (fol. 1), uwzględniła Grażyna 

Jurkowlaniec w katalogu pracy „Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII  

do XVI wieku”42. Badaczka użyła ich przy omawianiu półfigurowych i całopostaciowych 

ujęć tematu.  

         W 2011 roku powstała dysertacja Bartłomieja Bartelmusa pt. „Recepcja grafiki  

i malarstwa krajów niemieckich w malarstwie pierwszej połowy XVI wieku na terenie 

Małopolski i Wielkopolski”. Bartelmus wskazał, iż najważniejszym źródłem inspiracji 

dla miniatur z Graduale sygn. 7/RL ufundowanego przez Odrowążów: Chrystus 

Zmartwychwstały (fol. LXVI), Wniebowstąpienie Pańskie (fol. LXXXIv), Zesłanie 

Ducha Świętego (fol. LXXXIV), Koronacja Matki Bożej (fol. CXLIII), Spotkanie 

Chrystusa z Marią (fol. CXLV) oraz dla iluminacji z kodeksu o sygn. Ms. Czart. 3620: 

Wniebowstąpienie Pańskie (fol. 72), Zesłanie Ducha Świętego (fol. 81), były drzeworyty 

o analogicznej tematyce ze „Speculum Passionis” Hansa Schaüfeleina43. 

         Ewa Bielińska-Galas uczyniła rękopis o sygn. BOZ 151 głównym tematem swojego 

artykułu pt. „Piętnastowieczny graduał franciszkanów-obserwantów w Głubczycach  

ms. BOZ 151. Charakterystyka zawartości, próba odtworzenia dziejów”44. Jak wskazuje 

                                                           
40 A. E. Obruśnik, Obrazy asumpcjonistyczne malarstwa małopolskiego II połowy XV i początku XVI wieku, 

Kalwaria Zebrzydowska 2002, s. 89-90 i 110.  

41 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg chóralnych w okresie gotyku, [w:] 550 lat obecności  

OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W. F. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, 

s. 580 – 585.   

42 G. Jurkowlaniec, Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001, 

patrz: 16/RL - katalog, poz. 89, s. 191; 15/RL - katalog, poz. 141, s. 205.  

43 B. Bartelmus, Recepcja grafiki i malarstwa krajów niemieckich w malarstwie pierwszej połowy  

XVI wieku na terenie Małopolski i Wielkopolski, Wrocław 2011, s. 232 – 234. Praca doktorska napisana 

pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Harasimowicza na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk  

o Kulturze, Instytut Historii Sztuki).  

44 E. Bielińska-Galas, Piętnastowieczny graduał franciszkanów-obserwantów w Głubczycach ms. BOZ 151. 

Charakterystyka zawartości, proba odtworzenia dziejów, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 44 (2013),  
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tytuł, skupiła się na odtworzeniu jego losów oraz opisaniu zawartości liturgicznej, a więc 

formularzy mszalnych, not rubrystycznych, śpiewów antyfonalnych i przedstawiła 

szczegółowy wykaz świąt w części Proprium de tempore. Pokrótce scharakteryzowała 

miniaturę z przedstawieniem Adoracji Dzieciątka (fol. 48). Opierając się na badaniach 

Miodońskiej przyporządkowała iluminację do dzieł reprezentujących rozwiniętą fazę 

tzw. stylu łamanego oraz wskazała na jej więzi z warsztatem Jana z Żytawy45.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

s. 211-241. Księga wchodziła w skład kolekcji Biblioteki Ordynacji Zamojskich. Skrócony opis rękopisu 

odnajdujemy w: Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej,  

oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller, Warszawa 2012, s. 60.  

45 E. Bielińska-Galas, dz. cyt., s. 233-234. 
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ROZDZIAŁ I 

 

Powstanie gałęzi obserwanckiej zakonu franciszkańskiego. 
          

 

          Nowy kierunek życia ewangelicznego wytyczony w pierwszym dziesięcioleciu 

XIII wieku przez Franciszka z Asyżu (il.1), kanonizowanego przez papieża Grzegorza IX 

w 1228 r., stał się przyczynkiem do zainicjowania ruchu religijnego, zwanego od imienia 

swego protoplasty franciszkanizmem. Działalność Franciszka przypadła na okres 

naznaczony dwoistą naturą zjawisk społecznych. Z jednej strony był to czas największej 

potęgi papiestwa pod pontyfikatem Innocentego III (1198-1216), z drugiej zaś moment, 

w którym nasiliły się wśród ludności kontestacje wobec zastanych struktur kościelnych, 

co przyczyniło się do intensyfikacji ruchów frakcji heretyckich. Pierwsi biografowie 

Franciszka, Tomasz z Celano (1190-1260)46 i Bonawentura z Bagneregio (1217-1274)47, 

wspominają o dwóch znamiennych wydarzeniach z 1205 roku, które bezpośrednio 

zaważyły na życiu Świętego. Wizja w Spoleto, której doświadczył w czasie wyprawy 

wojennej do Apulli oraz usłyszany w kościółku San Damiano w Asyżu głos Chrystusa, 

nakazujący mu odbudować kościół, sprawiły, że odrzucił bogactwa swego rodu 

                                                           
46 Tomasz z Celano był autorem pierwszego życiorysu św. Franciszka, zob. Tomasso da Celano, Vita Prima 

di San Francesco d'Assisi, [w:] Fonti Francescane, Sezione seconda: Biografie di Francesco d’Assisi, 

[online] materiały dostępne w Internecie: http://www.ofsfe.altervista.org/Fonti_francescane/36_vita_ 

prima.htm; Tomasza z Celano biografie św. Franciszka, oprac. zespół pod kier. R. Witkowskiego, „Źródła 

Franciszkańskie (XIII - XIV wiek)”, t. 3, Poznań 2007; Źródła franciszkańskie: pisma św. Franciszka, 

źródła biograficzne św. Franciszka, pisma św. Klary i źródła biograficzne, teksty ustalające normy  

dla braci i sióstr od pokuty, red. R. Prejs, Z. Kijas, Kraków 2005, s. 441; C. Gniecki, Hagiograficzne źródła 

franciszkańskie powstałe w XIII i XIV wieku, Kraków 2005, s. 66-72. 

47 Bonawentura z Bagneregio, ogłoszony w 1482 roku Świętym przez papieża Sykstusa IV, napisał tzw. 

„życiorys większy”, zob. San Bonaventura, Leggenda maggiore (Vita di san Francisco d'Assisi), [w:] Fonti 

Francescane, Sezione seconda: Biografie di Francesco d’Assisi, [online] materiały dostępne w Internecie: 

http://www.ofsfe.altervista.org/Fonti_francescane/40_legenda_maior.htm; S. Kafel, Wprowadzenie - 

życiorys większy św. Franciszka, [w:] Wczesne źródła franciszkańskie, red. i oprac. S. Kafel, t. 1: Źródła 

biograficzne o św. Franciszku z Asyżu, Warszawa 1981, s. 400; A. Hornowski, Św. Bonawentura  

z Bagneregio, doktor Kościoła i jego Konferencje o sześciu dniach stworzenia, [w:] Konferencje o sześciu 

dniach stworzenia albo oświecenia Kościoła: wydanie synoptyczne tekstu oryginalnego redakcji A oraz B 

z przekładem polskim, przeł. i red. A. Hornowski, Kraków 2008, s. 5-24. 

http://www.ofsfe.altervista.org/Fonti_francescane/36_vita_
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Bernardone i stał się apologetą idei powrotu do korzeni wiary chrześcijańskiej. 

Franciszek postanowił poświęcić resztę swojego życia pracy apostolskiej (il.2)48. 

Głoszone przez niego nauki pokutne zyskały aprobatę asyskiego biskupa Gwidona II, 

który zezwolił działać mu na terenie zarówno Asyżu, jak i w okolicach miasta49. W 1208 

roku, na podobieństwo uczniów Chrystusa (Mt 10, 9-10)50, naśladując ich w pokorze  

i ubóstwie, Franciszek wyruszył boso wraz z grupą pierwszych towarzyszy proklamować 

ewangeliczne przesłanie o nowym sposobie życia51. Jego żarliwe kazania zyskiwały 

uznanie wśród coraz większego grona wiernych, natomiast skromny żywot jaki wiódł, 

przyczynił się do nadania mu przydomku „Biedaczyny z Asyżu”. 

          We wspólnocie skupionej wokół Ojca Serafickiego (il.3)52 kładziono mocny nacisk 

na odrodzenie religijne społeczeństwa, skutkiem czego czas dzielono pomiędzy modlitwy 

                                                           
48 Literatura dotycząca życia i działalności św. Franciszka jest bardzo obszerna, przytoczyć można m.in.: 

F. E. Chavin de Malan, Histoire de Saint François d'Assise (1182-1226), Paris 1869; S. Krzeszkiewicz, 

Działalność społeczna św. Franciszka z Asyżu, Poznań 1912; O. Englebert, Życie św. Franciszka z Asyżu, 

Niepokalanów 1980; T. Żychiewicz, Franciszek Bernardone - św. Franciszek z Asyżu, Kalwaria 

Zebrzydowska 1985; T. Matura, Św. Franciszek z Asyżu na nowo odczytany, Kraków 1999; C. Vaiani, 

Droga św. Franciszka z Asyżu: synteza duchowości franciszkańskiej na podstawie Pism św. Franciszka, 

Kraków 2002; J. Ślósarska, Życiorys i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury, 

Niepokalanów 2004; T. Matura, François d'Assise: héritage et héritiers huit siècles après, Paris 2008;  

T. Słotwiński, Życie św. Franciszka z Asyżu, „Ziemia Święta” 14 (2008), nr 4 (56), s. 46 - 52; R. Manselli, 

Św. Franciszek i jego towarzysze, Kraków 2009; M. Bałdyga, Krzyż z San Damiano, „Ziemia Święta”  

15 (2009), nr 1 (57), s. 46-52; A. Hejnowicz, Św. Franciszek z Asyżu. Prawda i legendy, Kraków 2013. 
49 S. Niewiadomy, Obrazki z życia św. Franciszka z Asyżu, Kalwaria Zebrzydowska 1986, s. 29;  

F. J. Duchniewski, 750 lat obecności Franciszkanów w świecie, [w:] 750 lat Franciszkanów w Polsce: 

materiały z sympozjum odbytego w dniach 22-23 listopada 1986 roku w Łodzi - Łagiewnikach,  

red. C. Napiórkowski, Niepokalanów 1995, s. 10. 
50 „Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch 

sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10, 9-10), cytat zaczerpnięty z: Pismo Święte Nowego i Starego 

Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań-Warszawa 

1987, s. 1134 (dalej: Biblia Tysiąclecia).  
51 Jako pierwszych kompanów św. Franciszka wymienia się: Bernarda z Quintavalle (1180-1241) - doktora 

prawa kanonicznego i świeckiego, Piotra z Catani (zm. 1221) - mianowanego następcą Ojca Serafickiego 

oraz Idziego z Asyżu (zm. 1262)  -  ogłoszonego świętym w 1777 roku przez papieża Piusa VI, zob. Kwiatki 

Świętego Franciszka z Asyżu w przekładzie i ze wstępem Leopolda Staffa, Warszawa 1978, s. 11. 

52 Św. Franciszka określano również mianem Ojca Serafickiego. Przydomek został nadany po wizji, której 

doświadczył w 1224 roku na górze Alwarii. W czasie kontemplacji, kiedy odprawiał 40-dniowy post  

ku czci Michała Archanioła, ujrzał nad sobą Serafina z ranami Chrystusa wiszącego na krzyżu i otrzymał 
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a piesze wędrówki, podczas których głoszono kazania moralizatorskie, nawołujące  

do nawracania się. Hołdowano zasadzie absolutnego ubóstwa, przekonywano  

do osobistych wyrzeczeń oraz nawoływano do naśladowania Chrystusa i życia według 

zasad Ewangelii53. Bracia franciszkańscy nieśli pomoc ludziom chorym, głównie 

trędowatym oraz ubogim. Kierując się cytatem z Psalmu 128: „Bo z pracy rąk swoich 

będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie” (Ps 128 (127),2)54, Franciszek 

wzywał swoich współtowarzyszy do pracy fizycznej. Chciał tym samym, aby ich 

codzienny wysiłek miał na celu nie tylko utrzymanie wspólnoty, ale nade wszystko niósł 

wspomożenie potrzebującym i stał się misją, dzięki której bracia mieli służyć Bogu55.  

         Wyznawców bezkompromisowej nauki Franciszka wciąż przybywało. Zakon, choć 

jeszcze bez zorganizowanej struktury, rósł w siłę, o czym świadczyć miała liczba około 

3000 braci zebranych na kapitule w 1217 roku56. Obradom przewodniczył wówczas 

kardynał Hugolin, który na prośbę Franciszka został wyznaczony opiekunem całego 

zgromadzenia57. Na kapitule zadecydowano o administracyjnym podziale zakonu  

na prowincje. Podjęto również decyzję o ekspansji zakonu, obecnego natenczas tylko  

na Półwyspie Apenińskim, poza teren Italii oraz o wysyłaniu zakonników na misje  

do krajów muzułmańskich58. Sam Franciszek, chcąc dać przykład swoim braciom, 

wyruszył w 1219 roku na Wschód z zamiarem nawracania innowierców. Podczas jego 

nieobecności zakon został pod kuratelą Mateusza z Narni i Grzegorza z Neapolu, którzy 

wprowadzili nowe zasady dotyczące m.in. postów i praktyk pokutnych. Postanowienia 

tych dwóch wikariuszy obudziły u większości braci sprzeciw, jakoby nie były adekwatne 

                                                           

stygmaty. Przebieg stygmatyzacji opisał Tomasz z Celano w „Traktacie o cudach Św. Franciszka”.  

17 września, w kalendarzu liturgicznym, obchodzone jest święto Stygmatów św. Franciszka,  

zob. T. Desbonets, Na szlakach św. Franciszka, Kraków-Asyż 1981, s. 15. 
53 F. J. Duchniewski, dz. cyt., s. 11; R. Prejs, Za Franciszkiem: dzieje Pierwszego Zakonu 

Franciszkańskiego 1209-1517, Kraków 2011, s. 136. 
54 Cytat za: Biblia Tysiąclecia, s. 693. 

55 K. Esser, L. Hardrick, J. Terschlüsen, Franciszkańska Reguła życia, Niepokalanów 1988, s. 124. 
56 Spotkałam się w literaturze z dwoma różnymi danymi dotyczącymi liczby zakonników zebranych 

podczas kapituły w 1217 roku: R. Prejs podaje, że było ich 3000 (tenże, Za Franciszkiem..., s. 128), 

natomiast F. J. Duchniewski wylicza ich aż 5000 (tenże, 750 lat Franciszkanów..., s. 12). 

57 Kardynał Hugolin - Ugolino di Conti Segni - późniejszy papież Grzegorz IX, piastował urząd papieski 

w okresie od 19 marca 1227 do 22 sierpnia 1241 roku. 

58 F. J. Duchniewski, dz. cyt., s. 12; R. Prejs, dz. cyt., s. 129. 
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do nauk Biedaczyny z Asyżu59. Po powrocie do kraju w 1220 roku Franciszek,  

aby zapobiec rodzącym się konfliktom, podjął się uporządkowania struktury 

administracyjnej zakonu i napisał wraz z Cezarym ze Spiry regułę normującą życie 

braci60. Rok później, w maju, przedstawił na kapitule generalnej opracowany tekst. Mimo 

akceptacji ze strony kapituły, tekst reguły nie doczekał się nigdy potwierdzenia 

pisemnego Stolicy Apostolskiej (regula non bullata)61. Franciszek zaangażował więc, 

jako pomocników, Leona z Asyżu oraz Bonicjusza z Bolonii i rozpoczął pracę nad nową 

wersją, którą przedłożył w 1223 roku papieżowi Honoriuszowi III (1150-1227) (il.4). 

Papieska bulla „Solet annuere” (29.11.1223) ostatecznie usankcjonowała tekst reguły  

i sprawiła, że stała się ona dokumentem prawnym dla całego zakonu (il.5)62.  

          Zatwierdzona reguła, wbrew oczekiwaniom Franciszka, nie ustrzegła 

zgromadzenia przed rozłamem. Jeszcze bowiem za życia Ojca Serafickiego, zaczęły 

wykształcać się w zakonie dwie, zgoła odmienne, interpretacje tekstu. Różnice  

w pojmowaniu wykładni Franciszka nasiliły się po jego śmierci w 1226 roku, natomiast 

na przełomie XIII i XIV wieku spotęgowały się tak wielce, że groziły realnym rozbiciem 

jedności społeczności zakonnej. Kierunek liberalny, nazywany konwentualnym, zakładał 

złagodzenie przepisów reguły i opierał się na bulli papieża Jana XXII (1316-1334)  

„Ad conditorem”, wydanej w 1322 roku, w której to odwoływano zasadę „usus pauper”, 

zastępując ją „usus moderatus”, czyli umiarkowanego ubóstwa. Przeciwstawny zaś do 

                                                           
59 G. Majka, Powstanie Reguł i zakonu św. Franciszka, [w:] Franciszkową drogą. Duszpasterskie  

i ascetyczne materiały o św. Franciszku z Asyżu, zebrał J. R. Bar, Warszawa 1982, s. 107. 

60 Pierwsi biografowie Świętego podają, że Franciszek stworzył dla współtowarzyszy „regułę” określającą 

zasady życia już w 1209 roku. Nie był to jednak tekst normujący. Nie zachował się, ale z przekazu 

biografów wynika, że składał się on z cytatów zaczerpniętych z Ewangelii. Ustne przyzwolenie zaś na jej 

przestrzeganie dał papież Innocenty III, zob. L. Hardick, Introduzione alla regola francescana, Milano 

1969, s. 6, 29; Tomasso da Celano, Vita seconda di San Francesco, [w:] Fonti Francescane, Sezione 

seconda: Biografie di Francesco d’Assisi, [online] materiały dostępne w Internecie: 

http://www.ofsfe.altervista.org/Fonti_francescane/38_vita_seconda.htm. 

61 A. Ghinato, Una regola in cammino, Roma 1973, s. 40; K. Ambrożkiewicz, Franciszek z Asyżu: Reguła 

niezatwierdzona, [w:] Pisma św. Franciszka z Asyżu, red. K. Ambrożkiewicz, Warszawa 1990, s. 53-85, 

zob. też: T. Lombardi, Introduzione allo studio del francescanesimo, Porziuncola 1975; M. Conti, Lettura 

biblica della regola francescana, Roma 1977. 

62 L. Iriarte, Historia franciszkanizmu, Kraków 1998, s. 41-46, zob. też F. J. Duchnicki, dz. cyt., s. 13;  

R. Prejs, dz. cyt., s. 133; G. Majka, dz. cyt., s. 108. 
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konwentualnego ruch obserwancki63, opowiadał się za utrzymaniem ustalonego w XIII 

wieku modelu życia zakładającego wielką gorliwość religijną, podkreślającego rolę 

praktyk pokutnych oraz rezygnującego z wydawania przywilejów poszczególnym 

braciom64. Bazował on na bulli Mikołaja III (1210-1280) „Exiit qui seminat” z 1279 

roku, regulującej spór ubóstwa franciszkańskiego, według której właścicielem dóbr 

zakonu minoryckiego miała być Stolica Apostolska oraz bulli „Exivi de paradiso” 

opublikowanej w 1313 roku przez papieża Klemensa V (1260-1314), traktującej z kolei 

o przestrzeganiu rygorystycznej dyscypliny w zakonie braci mniejszych65.  

          Na początku XIV wieku, mimo różnic w sposobie widzenia kształtu wspólnoty 

minoryckiej, wszyscy bracia spotykali się na kapitułach generalnych, działali na tych 

samych terytoriach oraz hołdowali tym samym praktykom modlitewnym  

i ascetycznym66. Obserwanci, którzy dawali prym zasadzie ubóstwa oraz kładli nacisk  

na rozwój duszpasterstwa i słynęli jako żarliwi kaznodzieje, nie chcieli dopuścić  

do całkowitego rozłamu zakonu. Dążyli jednakże do przeprowadzenia reformy  

w całkowitym porozumieniu z frakcją konwentualną. Z biegiem lat, to jednak 

konwentualni zaczęli uzyskiwać przewagę decyzyjną, dzięki powierzaniu swoim braciom 

najważniejszych stanowisk w zakonie (władze generalne) i zdobywaniu korzystnych dla 

frakcji umiarkowanej przywilejów papieskich. Reakcją obserwantów na rosnącą 

dominację franciszkanów konwentualnych było utworzenie siedlisk w Hiszpanii, 

Portugalii, Niemczech oraz Francji67. Dodatkowo, w 1380 roku, bracia obserwanci 

zamieszkujący teren Umbrii, na czele z komisarzem Pawłem da Trinci (Paoluccio), 

otrzymali zgodę generała zakonu na ścisłe przestrzeganie Reguły oraz rekrutację 

własnych nowicjuszy, co było ważnym wydarzeniem w kontekście uzyskiwania przez 

nich autonomii68. Dla podkreślenia swojej odrębności, nie tylko programowej  

                                                           
63 Słowo „obserwancja” oznacza przestrzeganie reguł i praktyk religijnych oraz wierność zasadom. 
64 J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1963, s. 419 (dalej: Wspólnoty chrześcijańskie); 

tenże, Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, Lublin 2010, s. 259 (dalej: Wspólnoty zakonne).  

65 H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu Braci Mniejszych, [w:] KBP, s. 587 (dalej: H. E. Wyczawski, 

Krótka historia zakonu).  

66 R. Prejs, Za Franciszkiem…, s. 315. 

67 H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu, s. 593. 

68 M. Sensi, L'Observanze francescane nell’Italia centrale: secoli XIV-XV, Roma 1985, s. 47-54;  

D. B. Nimmo, Reform and division in the medieval Franciscan order: from St. Francis to the foundations 

of the Capuchins 1226-1538, Rome 1987, s. 252, 298. 
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i organizacyjnej, ale również ze względów praktycznych, obserwanci zmienili nazwy 

administracyjnych podziałów terenów, na których działali, z prowincji na wikarie69.  

W 1415 roku wikarie podzielono i utworzono z nich dwie kongregacje: Ultramontańską, 

obejmującą zasięgiem kraje Europy Północno-Zachodniej: Niemcy, Hiszpanię, 

Portugalię, Anglię (a od XVI wieku także Daleki Wschód) oraz Cismontańską, do której 

należały Włochy, Austria, Węgry, Polska, państwa Półwyspu Bałkańskiego i Bliskiego 

Wschodu70.  

          Podjęta przez obserwantów w 1430 roku próba pojednania z frakcją konwentualną 

nie powiodła się, mimo iż inicjatywa wspierana była przez najwyższe władze kościelne 

na czele z papieżem Marcinem V (1369-1431). Wydane wówczas konstytucje 

„Constitutiones Martinianae” zostały wstępnie zaaprobowane przez całe zgromadzenie 

na kapitule generalnej w Asyżu71. Kilka miesięcy po obradach generał zakonu Wilhelm 

z Casale uznał je jednak za zbyt radykalne i wydał przywilej, dzięki któremu 

konwentualni zostali zwolnieni z ich przestrzegania72. Po tym wydarzeniu wewnętrzny 

podział zakonu gwałtownie się zaostrzył.  

          Doniosłym momentem w historii kształtowania się ruchu obserwanckiego był 

pontyfikat papieża Eugeniusza IV (1384-1447), następcy Marcina V. W przeciwieństwie 

do swojego poprzednika, Eugeniusz IV nie optował za usilnym zjednoczeniem targanego 

sprzecznościami zakonu. Wydaną w 1446 roku bullą „Ut sacra Ordinis Minorum 

religio” zatwierdzał oficjalnie istnienie dwóch kongregacji obserwanckich: 

Ultramontańskiej i Cismontańskiej, zależnych jeszcze od generała zakonu,  

ale autonomicznych pod kątem możliwości organizacji odrębnych kapituł, przestrzegania 

                                                           
69 A. Szulc, Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model dewocji masowej, Poznań 2004, 

s. 55 (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Krzyżaniakowej w Zakładzie Historii 

Średniowiecznej, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).  
70 P. H. Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg 1909, s. 109;  

J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie, s. 481-482; H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu, 595;  

L. Iriarte, dz. cyt., s. 102. 

71 Jak podaje M. Maciszewska konstytucje nakazywały przede wszystkim powrót do przykazań  

św. Franciszka, wzywały do wyzbycia się dochodów stałych oraz posiadłości ziemskich,  

zob. M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim 1453-1530, Warszawa 2001, s. 16 

(dalej: M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie). 

72 P. H. Holzapfel, dz. cyt., s. 112; B. Neidiger, Die martinianischen Konstitutionen von 1430  

als Refomprogramm der Franziskanerkonventualen, „Zeitschrift für Kirchengeschichte” 95 (1984), 

 s. 337-381.  



  

 

  

27 

 

własnych konstytucji i posiadania niezależnych wikariuszy generalnych73. Postanowienia 

te stały się przyczynkiem do praktycznego, choć jeszcze nieformalnego, rozłamu zakonu.  

          Rosnąca w XV wieku popularność orędowników minoryckiej odnowy przejawiała 

się w zwiększaniu cały czas liczby braci zakonnych i przyczyniła się do umocnienia  

ich pozycji we franciszkańskiej wspólnocie74. Działalność, zarówno misyjna jak  

i ewangelizacyjno-duszpasterska oraz prospołeczne nastawienie, zyskiwały również 

coraz większe uznanie wśród wiernych. Czynniki te doprowadziły bezpośrednio  

do ostatecznego podziału zakonu franciszkańskiego na konwentuałów i obserwantów. 

Dokonał tego papież Leon X (1475-1521) wydając bullę „Ite et vos in vineam”, którą 

ogłosił na kapitule generalnej zebranej w 1517 roku w Rzymie75. 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 J. Moorman, A History of The Franciscan Order from its Origins to the Year 1517, Oxfrod 1968,  

s. 449-450; H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu, s. 596; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński  

w społeczeństwie, s. 17; A. Szulc, Homo religiosus, s. 55; H. Gapski, Bracia Bernardyni w Rzeczpospolitej 

Obojga Narodów. Przestrzeń zakonna i miejsce w społeczeństwie, [w:] 550 lat obecności OO. Bernardynów 

w Polsce (1453-2003), red. W. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 56. 

74 J. Moorman, dz. cyt., s. 452, 480-500; H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu, s. 596; J. Kłoczowski, 

Wspólnoty chrześcijańskie, s. 481-482; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 17. 

75 A. Pompei, Bracia Mniejsi Konwentualni. Historia i życie, Niepokalanów 1988, s. 58, 62;  

F. J. Duchniewski, dz. cyt., s. 20; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 17. 
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          W historii rozwoju ruchu obserwanckiego poczytne miejsce zajęło czterech 

zakonników, apologetów idei pierwotnego franciszkanizmu, którzy stali się duchowymi 

przywódcami ruchu, zwanymi „quattuor columnae observantiae”. Byli to: Bernardyn  

ze Sieny (1380-1444) (il.6)76, Albert z Sarteano (1385-1450)77, Jakub z Marchii  

(1393-1476) (il.7)78 oraz Jan Kapistran (il.8). 

          Uważany za jednego z najżarliwszych kaznodziejów minoryckich Jan, urodził  

się 24 czerwca 1385 roku w mieście Capestrano położonym w prowincji L'Aquila (region 

Abruzja) we Włoszech79. Pochodził z bardzo zamożnej katolickiej rodziny, która  

do Neapolu przybyła z Francji w 1382 roku wraz z wojskami Ludwika I Anjou (1339-

1384)80. Kilka lat po śmierci ojca Antoniego (+1392), Jan trafił do Perugii, gdzie  

                                                           
76 Bernardyn ze Sieny został kanonizowany 24 maja 1450 roku przez papieża Mikołaja V. Wybrane prace 

o Świętym: O. Bacci, Le prediche volgari di S. Bernardino di Siena nel 1427, Siena 1895; P. Thureau-

Dangin, Un prédicateur populaire dans l'Italie de la Renaissance: Saint Bernardin de Sienne: 1380-1444, 

Paris 1896; I. Origio, Der Heilige der Toscana. Leben und Zeit des Bernardino von Siena, München 1989; 

D. Berg, Die Werke Bernardins von Siena als Quelle der historikirchen Volkskunde, [w:] Saxonia 

Franciscana, red. D. Berg, cz. 2: Spiritualität und Geschichte, Werl 1993, s. 119-128; N. B-A. Debby, 

Renaissance Florence in the rethoric of two popular preachers: Giovanni Dominici (1356-1419) and 

Bernardino da Siena (1380-1444), Brepols 2001; L. Bolzoni, La rete delle immagini: predicazione  

in volgare dalle origini a Bernardino da Siena, Torino 2003. 

77 Albert z Sarteano nie został kanonizowany, ale zasłynął wśród współczesnych jako „rex praedicatorum”, 

zob. J. Stręciwilk, Albert z Sarteano, [w:] EK, t. 1, Lublin 1973, s. 300.  

78 Beatyfikowany przez papieża Urbana VII w 1624 roku, a kanonizowany w 1726 przez papieża Benedykta 

XIII. Na temat życia Świętego: N. Giacinto, Vita storica de San Giacomo della Marca dei minori, Bologna 

1876; C. M. Feltre, Compendio storico della vita di S. Giacomo della Marca, Venezia 1876; G. D. De Lega, 

Vita e miracoli de S. Giacomo della Marca, 1393/4-1476: poema inottava rima, Napoli 1971;  

U. Picciafuoco, S. Giacomo della Marca, 1393-1476: uomo di cultura – apostolo – operatore sociale – 

taumaturgo del sec. XV, Monteprandone (Convento S. Maria delle Grazie) 1976.  

79 Z licznych biografii Kapistrana: V. Fitzgerald, Saint John Capistran, London 1911; K. Kantak, Św. Jan 

Kapistran i zaprowadzenie bernardynów, Poznań 1914; J. Hofer, Johannes von Capistrano. Ein leben  

im Kampf um die Reform der Kirche, Innsbruck 1936; L. Łuszczki, De sermonibus s. Joannis a Capistrano. 

Studium historico-criticum, Romae 1961; O. Bonmann, Die Persönlichkeit des Hl. Johannes Kapistran 

(1386-1456), „Franciscan Studies” 43 (1983), s. 205-217; San Giovanni da Capestrano nella Chiesa e nella 

società del suo tempo. Atti del Convegno storico internazionale, Capestrano-L'Aquila 8-12 ottobre 1986, 

L'Aquila 1989; D. Berg, Der hl. Johannes Kapistran und die Saxonia, [w:] Saxonia Franciscana,  

red. D. Berg, cz. 2: Spiritualität und Geschichte, Werl 1993, s. 149-155.  

80 Ö. Bölcskey, Capistranói Szent János élete és Cora, t. 1, Székesfehérvár 1924, s. 26; W. F. Murawiec, 

Jan z Kapistrano. Kaznodzieja podróżujący i reformator, „SF” 3 (1988), s. 277. 
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na miejscowym uniwersytecie rozpoczął studia na wydziale obojga praw81. Uzyskawszy 

tytuł doktora, dostał w 1412 roku angaż w Neapolu, jako doradca prawny króla 

Władysława I Andegaweńskiego (1376-1414). Rok później monarcha, darzący Jana 

wielką estymą i chcący wykorzystać jego niezwykłe umiejętności dyplomatyczne, odesłał 

go z powrotem do Perugii, która była wówczas pełnym napięć lennem papieskim i tam 

nadał mu tytuł gubernatora82. Podczas pobytu w stolicy Umbrii, Kapistran poślubił córkę 

hrabiego San Valentino Pescara. Stanowisko gubernatora piastował przez 2 lata, dopóki 

w 1415 roku Perugia nie została podbita przez kondotiera Carlo Malatestę z Rimini83.  

Po zajęciu miasta Kapistran został wtrącony do więzienia. W życiorysie Jana była  

to przełomowa chwila. To właśnie w więzieniu, targany wewnętrznymi rozterkami, 

doświadczył wizji, w której objawił mu się św. Franciszek z Asyżu84. Pobyt w niewoli 

trwał niecały rok, jednakże po opuszczeniu aresztu Jan przeszedł duchową odnowę.  

Po uzyskaniu kościelnej zgody na anulowanie małżeństwa „a matrimonio rato et non 

consummato”, wstąpił do klasztoru obserwantów na Monteripido. Na krótko przed 

przekroczeniem murów konwentu Braci Mniejszych, Kapistran zasłynął z płomiennych 

kazań przeciwko heretykom (fraticellom), zaskarbiając sobie tym samym względy 

papieża Marcina V. W dowód uznania, tuż po przywdzianiu przez Jana mnisiego habitu, 

Ojciec Święty uczynił go głównym inkwizytorem Włoch w walce z „błędnowiercami”85.  

          Wielki wpływ na Kapistrana miała działalność kaznodziejska i dobroczynna 

Bernardyna ze Sieny86. Jan z atencją wysłuchiwał kazań swojego mistrza i obserwował 

sposób jego pracy z ludźmi. Towarzyszył mu w podróży do Sieny w 1425 roku, a także 

do innych miast włoskich. Z oddaniem stanął również w obronie Bernardyna, gdy ten, 

oskarżony o „bałwochwalcze” wzywanie imienia Jezus w czasie nabożeństw, stanął 

                                                           
81 M. Jacniacka, Jan Kapistran, [w:] EK, t. 7, Lublin 1997, s. 796. 

82 C. Schmidt podaje, że Kapistran zajmował się w Perugii m.in. sądzeniem i karaniem heretyków  

(np. fraticellich), zob. tenże, Fraticelles, [w:] Dictionnaire d'Histoire et Géographie Ecclesiastique, t. 18, 

Paris 1976, s. 1067;  W. F. Murawiec, Jan z Kapistrano, s. 278; M. Jacniacka, dz. cyt., s. 796.  

83 W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 278.  

84 W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 278. 

85 Ö. Bölcskey, dz. cyt., s. 53. 

86 Bernardyn słynął z organizowania akcji charytatywnych oraz budowania szpitali dla najbiedniejszych 

(zob. H. Fros, H. Sowa, Twoje imię, Kraków 1975, s. 306), propagował kult imienia Jezus i Najświętszej 

Marii Panny (zob. T. Słotwiński, M. Damian, 23 października, św. Jan Kapistran, kapłan I Zakonu (1389-

1456), [w:] Święci Franciszkańscy na każdy dzień, Wrocław 2003, s. 471). 
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przed papieską komisją87. Na skutek wygłoszonej mowy obronnej przez Kapistrana  

w Rzymie, papież Marcin V, nie tylko nie skazał sienneńczyka, ale zatwierdził kult 

Imienia Jezus. Papież zastrzegł jedynie, że na chorągwi z emblematem „IHS”, którą 

Bernardyn miał w zwyczaju dzierżyć podczas kazań, musi być widoczny zawsze znak 

Krzyża. Papieskie przypieczętowanie kultu Imienia Jezus, stało się przyczynkiem  

do ukształtowania ikonografii św. Bernardyna ze Sieny oraz Jana Kapistrana w sztuce 

(il.9)88.  

          Jan Kapistran szybko zyskał wśród wiernych miano charyzmatycznego kaznodziei, 

a dla swoich minoryckich współbraci stał się duchowym mentorem oraz przykładem 

gorliwego propagatora idei franciszkańskich. Pomimo licznych obowiązków, jakie  

na nim spoczywały, nie zaniedbywał wspólnoty mendykanckiej i cały czas brał czynny 

udział w kształtowaniu życia wewnętrznego zakonu. Był również orędownikiem 

przeprowadzenia reformy całego zgromadzenia w duchu obserwanckim. Reformę chciał 

jednakże poprowadzić w taki sposób, aby uniknąć podziału zakonu. Podjął się więc pracy 

nad zredagowaniem tekstów konstytucji, będących wyrazem właśnie tych dążeń. Dzięki 

niemu zostały one ogłoszone podczas kapituły generalnej w 1430 roku w Asyżu  

i aprobowane, jak już zostało wspomniane wcześniej, przez papieża Marcina V89.  

Po finalnym odrzuceniu treści konstytucji przez konwentuałów, Kapistran, nie widząc 

większych szans na przeprowadzenie zmian w strukturze zakonnej, postanowił skupić się 

                                                           
87 Bernardyn miał w zwyczaju nawoływać wiernych podczas nabożeństw do spontanicznego wzywania 

imienia Jezus, jako wyrazu gorliwej i głębokiej wiary, co było czymś nowym w dotychczasowym sposobie 

wygłaszania kazań i nie u wszystkich znajdowało poparcie, zob. W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 279. 

88 J. Hofer, dz. cyt., s. 121. W przedstawieniach malarskich i rzeźbiarskich Bernardyn zwykle trzyma  

w rękach płomienną glorię z inicjałami „IHS”. Jan Kapistran natomiast ukazywany był zazwyczaj jako 

mnich dzierżący chorągiew na długim drzewcu, na której widniała otoczona gloria z monogramem „IHS”, 

a nad nią lub koło niej znajdował się krzyż Męki Pańskiej, zob. O. Bonmann, Johannes Kapistran in der 

figurativen Kunst seiner abruzzesischen Heimat, „Franciscan Studies” 52 (1970), s. 289-346; F. Bologna, 

Contributo all'icnografia di San Giovanni da Capestrano, [w:] San Giovanni da Capestrano nella Chiesa 

e nella società del suo tempo, red. E. Pásztor, L. Pásztor, L'Aquila 1989, s. 355-372; J. Kostowski, 

Wrocławski obraz Jana Kapistrana a wczesna ikonografia Świętego, [w:] Poznańskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. Sprawozdania nr 106 za 1988 r., Poznań 1989, s. 177-183;  

J. Kostowski, „Capistranus Triumphans”. Z badań nad wczesną ikonografią świętych Bernardyna ze Sieny 

i Jana Kapistrana na północ od Alp, „BHS” 57 (1995), nr 1-2, s. 119-130. 

89 C. Schmidt, Osservanti (OFM Oss), [w:] Dizionario degli Istituti di Perfezione, ed. G. Pelliccia,  

G. Rocca, t. 6, Roma 1980, s. 1022. 
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na rozwoju i umocnieniu linii obserwanckiej. Uzyskał od papieża Marcina V przywilej 

dający prawo obserwantom do organizowania niezależnych kapituł i posiadania własnych 

wikarii. W wyniku tych postanowień, kapituła generalna, która odbyła się w 1443 roku 

ustanowiła Jana wikariuszem generalnym Familii Cismontańskiej90. Kapistran wydał 

wówczas nowe konstytucje, zwane „konstytucjami kapistrańskim” lub „constitutiones 

Montis Alvernae”, które odtąd miały być przestrzegane przez wszystkich zakonników 

rytu obserwanckiego91. Zwieńczeniem zaś działań, mających na celu ostateczne 

odłączenie się od braci konwentualnych, była pomoc, jaką Kapistran okazał papieżowi 

Eugeniuszowi IV w redakcji bulli „Ut sacra Ordinis Minorum religio”, która  

to zatwierdzała samodzielność organizacyjną i administracyjną obserwantów.  

          Sukces, jaki odniósł ruch obserwancki w latach 40-tych i 50-tych XV wieku,  

zbudowany był głównie na działalności misyjnej i kaznodziejskiej Kapistrana, znanego 

jako żarliwego mówcy. Na wygłaszanych przez niego w języku łacińskim 

nabożeństwach, trwających nierzadko po kilka godzin, zbierały się zawsze tłumy ludzi. 

Wzywał w nich wiernych do pokuty i modlitwy, piętnował życie w luksusie i kajał tych, 

którzy oddawali się grom hazardowym (il.10). Początkowo, jako wędrowny kaznodzieja, 

głosił Słowo Boże tylko na terenie Włoch. W połowie 1451 roku udał  

się w peregrynację do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Podróży Kapistrana 

przyświecały wówczas dwa zasadnicze cele. Przede wszystkim, jako legat Stolicy 

Apostolskiej, miał odwiedzić w Wiedniu Fryderyka III (1415-1493). Cesarz, chcąc 

wykorzystać wcześniejsze doświadczenia kaznodziei zdobyte w trakcie 

dyplomatycznych misji papieskich92, zaprosił go na dwór z prośbą o pomoc  

w ewangelizacji husytów oraz w zjednoczeniu książąt Rzeszy Niemieckiej  

i zorganizowania krucjaty antytureckiej93. Antyhusyckie i antytureckie misje 

Kapistrańczyka były niezmiernie ważne w kontekście szerzenia i obrony wiary 

chrześcijańskiej w tej części Europy. Z drugiej zaś strony, zaplanowana wędrówka 

                                                           
90 J. Fijałek, Mistrz Jakub z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie soboru bazylejskiego, t. 2,  

Kraków 1900, s. 29.  
91 Ö. Bölcskey, dz. cyt., s. 119; W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 282; F. J. Duchniewski, dz. cyt., s. 294. 

92 Kapistran, na prośbę papieża Eugeniusza IV, wybrał się jako jego legat do Francji i miał zjednać 

opowiadającego się za decyzjami soboru bazylejskiego (1431-1449) króla Karola VII. Janowi udało  

się również przekonać na rzecz papieża księcia burgundzkiego Filipa i króla Neapolu Alfonsa, zob. 

 J. Fijałek, dz. cyt., s. 33, 34, 174; Ö. Bölcskey, dz. cyt., s. 223, 520, 521; W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 275.  

93 W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 282.  
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Kapistrana stała się asumptem do zrealizowania założonego wcześniej planu tworzenia 

sieci domów obserwanckich na podległych mu terenach, do czego, jako generalny 

wikariusz gałęzi cismontańskiej, miał wszelkie prawo94. W podróży towarzyszyło Janowi 

dwunastu najbardziej oddanych współbraci, w tym trzech jego biografów: Krzysztof  

z Varisio, Hieronim z Udine i Mikołaj z Fary, którzy w szczegółowy sposób opisali 

wędrówki i wystąpienia kaznodziejskie swojego Mistrza95.  

          Kapistran przybył do Wiednia w czerwcu 1451 roku. Kazania pokutne, jakie 

wygłosił wówczas przy katedrze wiedeńskiej, zaowocowały zgłoszeniem  

się 50 kandydatów, którzy wstąpili w szeregi obserwantów. Na skutek starań Jana,  

w lipcu tegoż samego roku, założono dla nowicjuszy austriackich klasztor pod 

wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny96. W czasie pobytu w Wiedniu, Kapistran czynnie 

przygotowywał się do wyznaczonej mu misji antyhusyckiej. Pierwszym krokiem, jaki 

podjął w tej sprawie, było nawiązanie kontaktu ze zwierzchnikiem Moraw, Janem 

Towaczowskim97. Namiestnik morawski był przeciwny misji kapistrańskiej, mając 

jednakże na uwadze sławę, jaką otoczony był Jan, nie ośmielił się wydać kaznodziei 

zakazu głoszenia Słowa Bożego na swoim terenie. W latach 1451-1454, w wyniku 

działalności Kapistrana, w stolicy Moraw powstały dwa zgromadzenia reguły 

obserwanckiej. Jeden z klasztorów ołomunieckich usytuowano w śródmieściu i nadano 

mu wezwanie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, drugi natomiast 

powstał poza murami stolicy i, podobnie jak placówka wiedeńska, został uhonorowany 

imieniem św. Bernardyna ze Sieny98.  

                                                           
94 J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce,  

red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, 

Kraków 1983, s. 61 (dalej: J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej). 
95 Wyjątkowo barwny opis znajduje się u Krzysztofa z Varisio, zob. J. Hofer, Die „Legenda Johannis 

 da Capistrano” des Christophorus von Varese im Codex 2606 der Breslau Stadtbibliothek, 

„Francizkanische Studien” 24 (1937), s. 175-181. 

96 J. Hofer, Die Wiener Predigten des hl. Johannes Kapistran im Jahre 1451, „Jahrbuch der österreichischen 

Leo-Gesellschaft” 1 (1927), s. 122-148.  

97 J. Cochlaeus, Historiae Hvssitarvm libri dvodecim per Ioannem Cochlaevm [...] canonicvm 

Vratislauiensem [...] collecti [...], Mainz 1549, s. 369; J. Hofer, Auf die Hussitenmission des hl. Johannes 

von Capistrano bezüglichen Briefe im Codex 598 der Innsbrucker Universitätbibliothek, „Archivum 

Franciscanum Historicum” 16 (1923), s. 120-121; J. Hofer, Der Hussitentraktat des heiligen Johannes 

Kapistran, „Francizkanische Studien” 20 (1933), s. 223-233.  

98 W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 286. 
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          Kontynuując swą misję, Jan wyruszył z Ołomuńca w stronę Pragi czeskiej. 

Niestety, wszelkie poczynania Kapistrana, jak i negocjacje podjęte z Janem Rokičaną 

(1396-1471) - husyckim arcybiskupem praskim oraz pretendentem do korony królewskiej 

Jerzym z Podiebradu (1420-1471), zakończyły się niepowodzeniem. Możnowładcy 

prascy nie zgodzili się na wpuszczenie kaznodziei za bramy stolicy czeskiej.  

Na wezwania Kapistrana nie odpowiadało również tamtejsze społeczeństwo, mające silne 

korzenie husyckie99.  

         Ominąwszy Pragę, wyruszył w długą wyprawę przez Morawy i rozliczne miasta 

Księstw Rzeszy, głosząc niezmiennie kazania i apelując do walki z Turkami. Na trasie 

jego wędrówki znalazły się m.in.: Fryburg, Miśnia, Ratyzbona, Lipsk oraz Amberg, gdzie 

założył klasztor (1452 r.)100. W lutym 1453 roku dotarł do Wrocławia na zaproszenie 

tamtejszego biskupa Piotra Nowaka101. W trakcie pobytu w stolicy Śląska Kapistran 

zaangażował się w liczne przedsięwzięcia, m.in. na prośbę kapituły wrocławskiej oraz 

pełnomocników króla Władysława V, pomógł w osądzeniu kilkunastu Żydów 

oskarżonych o zniewagę Najświętszego Sakramentu102. Wygłosił również cykl 44 kazań. 

Część z nich, skierowaną do duchowieństwa, obwieścił przy kościele św. Elżbiety. 

Krytykował antyklerykalizm, co było nawiązaniem do husytyzmu, ale nie piętnował 

nadużyć księży, nauczał natomiast o „nobilitas”, czyli szlachectwie duchowym, jakie 

daje godność kapłańska. Druga część kazań dedykowana była osobom świeckim, które 

gromadziły się, aby ich wysłuchać, na Placu Solnym,103. W połowie marca 1453 roku, 

                                                           
99 E. Maleczyńska, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959, s. 509; F. Šmahel, „Intra et extra 

muros”. Społeczna rola franciszkanów obserwantów i klarysek na ziemiach czeskich od połowy XIV  

do końca XV wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce 

średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 1983, s. 298; P. Hlaváček, Sv. Jan 

Kapistrán a čeští františkáni mezi českou a evropskou reformací, [w:] 550 lat OO. Bernardynów w Polsce 

(1453-2003), red. W. F. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 69-110. 

100 Zob. W. F. Murawiec, dz. cyt. s. 288; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 18. 

101 W. Urban, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV wieku, Wrocław 1959,  

s. 280. 

102 A. Semkowicz, De expulsione Judeorum, [w:] MPH, t. 3, wyd. A. Bielowski, Lwów 1878, s. 785. 

103 K. Dola, Św. Jan Kapistran a próby reformy życia kleru diecezji wrocławskiej w połowie XV wieku, 

„Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 8 (1980), s. 193-207; E. Walter, Warum nannte  

der hl. Johannes Kapistran Breslau „seine Stadt”?, „Archiv für schleisische Kirchengeschichte” 50 (1992),  

 s. 225-236; K. Dola, Wzorzec kapłana w kazaniach wrocławskich św. Jana Kapistrana, „Analecta 

Cracoviensia” 27 (1995), s. 112-121.  
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rada miasta Wrocławia, zafascynowana płomienną działalnością Kapistrana, wyraziła 

zgodę na zbudowanie klasztoru obserwanckiego. Prace nad nowym kościołem  

i konwentem dla zakonników trwały bardzo długo i zakończyły się ostatecznie dopiero  

w 1455 roku104. We Wrocławiu pozostał Jan do czerwca 1453 roku, po czym wyruszył 

na sejm odbywający się w Ratyzbonie, na którym to udało mu się otrzymać  

od krzyżowców zapewnienie o wsparciu militarnym w razie ataku armii tureckiej105.  

         Po zakończeniu obrad w Ratyzbonie, ponownie powędrował w stronę Wrocławia, 

odwiedzając po drodze Wiedeń, Brno i Ołomuniec. Na Śląsku nie pozostał jednakże 

długo. W sierpniu bowiem tegoż samego roku, w dzień św. Augustyna (28.VIII) witał  

go w Krakowie król Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492) (il.11) oraz kardynał Zbigniew 

Oleśnicki (1389-1455) (il.12)106. Wkroczenie Kapistrana do stolicy polskiej opisał 

barwnie w swoim dziele „Historiae Polonicae libri XII”, naoczny świadek całego 

wydarzenia, Jan Długosz (il.13)107. Kaznodzieja, który przybył tu wraz z szesnastoma 

współbraćmi, został przyjęty z wielkim entuzjazmem, nie tylko przez najwyższe władze 

świeckie i duchowne, ale też przez wiwatujących ludzi, którzy chcieli dostąpić zaszczytu 

poznania tak wielkiej osobistości108. Kapistran, na czas pobytu w Krakowie, zatrzymał 

się u bogatego mieszczanina włoskiego pochodzenia Jerzego Sforzy, odrzucając tym 

samym zaproszenie franciszkanów konwentualnych109. Podobnie jak we Wrocławiu, 

                                                           
104 G. Wąs, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich w XII-XIV wieku, Wrocław 

2000, s. 105-106. 

105 W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 289. 

106 J. Kłoczowski, Wspólnoty zakonne, s. 265. 

107 Joannis Długossii seu longini Canonici Cracoviensis, Historiae Polonicae Libri XII, T. 5:  

Ad veterrimorum librorum manuscriptorum fidem recensuit, variis lectionibus annotationibusque instruxit 

Ignatius Żegota Pauli, [w:] Joannis Długosz senioris cononici cracoviensis opera omnia, t. 14,  

ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1878, s. 148 (dalej: J. Długosz, Historiae Polonicae Libri XII); Joannis 

Długosz senioris canonici cracoviensis, Liber beneficorum dioecensis cracoviensis primum e codice 

autographo editus, T. 3: Monasteria, [w:] Joannis Długosz senioris cononici cracoviensis opera omnia,  

t. 9, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864, s. 478 (dalej: J. Długosz, Liber beneficiorum). Kronikarz 

porównał kondukt krakowski na cześć Kapistrana do pochodu Rzymian witających Scypiona  

po zwycięstwie w Afryce: „quod de Scipione superiori scripsisse illum constat, sibi competat (…)”.  

108 S. Łempicki, Pater Capestrano w Polsce, „SF” 3 (1988), s. 244. 
109 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 145; S. Łempicki, dz. cyt., s. 244; W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 290, 

zob. też: M. D. Genais, Jean Capistran, [w:] Histoire de saints et de la sainteté chrétienne, t. VII:  

Une Église éclatée 1275-1545, dir. A. Vauchez, Paris 1986, s. 155-163.  
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codziennie odprawiał Mszę Świętą i wygłaszał kazania. Na plac Rynku, pod kościółek 

św. Wojciecha, przybywali ludzie z całej Polski, wierząc w cudowny dar uzdrowicielski 

pokornego zakonnika110. W pełnych temperamentu przemowach, które z języka 

łacińskiego tłumaczył wiernym profesor uniwersytetu krakowskiego Stanisław  

z Kobylina, Kapistran szerzył kult Imienia Jezus i wzywał do mobilizacji przeciw 

Turkom111. Bezkompromisowo głosił poglądy, nie bacząc na konsekwencje, jakie mogły 

ściągnąć wypowiedziane słowa. Nie omieszkał podjąć się na przykład krytyki władzy 

królewskiej, której zarzucał zbytnią pobłażliwość w stosunku do Żydów i nadawanie  

im nadmiernych prerogatyw, wiedząc, iż podczas kazania obecny był Kazimierz 

Jagiellończyk i jego matka królowa Zofia112. Słowa krytyki skierowane ku władcy  

nie były jednak wyrazem dezaprobaty i nie wywołały gniewu króla, miały jedynie 

zaakcentować istotny dla kaznodziei problem walki z niewiernymi. Krakowskie kazania 

Kapistrana, podobnie jak w innych miastach europejskich, wywoływały entuzjazm. Były 

przyczynkiem do zgłoszenia się około 130 kandydatów, którzy wyrazili chęć 

przyłączenia się do zakonu obserwantów113. Dzięki kardynałowi Zbigniewowi 

Oleśnickiemu, który podarował grunt na Stradomiu, Kapistran założył pierwszy w Polsce 

konwent regulacji obserwanckiej114.  

          Pobyt Kapistrana w polskiej stolicy trwał dziewięć miesięcy115. W maju 1454 roku 

Jan udał się w dalszą podróż w kierunku Wrocławia. Stamtąd dotarł do Frankfurtu  

i Wiener-Neustadtu, gdzie uczestniczył w sejmach i zachęcał do boju z Turkami. Agitacja 

książąt Rzeszy zakończyła się niepowodzeniem. Nie czekając na ich pomoc, gdy tylko 

wzrosło zagrożenie chrześcijaństwa na Węgrzech, bez wahania sam wyruszył w kierunku 

madziarskiej stolicy. W Belgradzie, wraz z wojewodą siedmiogrodzkim Janem 

                                                           
110 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 5-6.  

111 S. Łempicki, dz. cyt., s. 248. 

112 Rzecz tyczyła się przywilejów dla Żydów wielkopolskich (13.VIII.1453) i małopolskich (24.VIII.1453) 

nadanych przez króla tuż przed przybyciem Kapistrana do Polski. W tej sprawie Zbigniew Oleśnicki był 

wielkim poplecznikiem Jana, zob. List Zbigniewa Oleśnickiego do króla Kazimierza Jagiellończyka z maja 

1454 roku: Codicis epistolaris saeculi decimi qunti. Pars posterior ab anno 1444 ad annum 1492, cura  

J. Szujski, Cracovia 1876, s. 145-146; M. Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-

1868, t. 1: 1304-1655, Kraków 1931, s. 46-49.  

113 J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 62. 

114 Dokładny opis fundacji klasztoru krakowskiego umieszczam w niniejszej dysertacji, w Rozdziale III. 

115 S. Łempicki, dz. cyt., s. 247; W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 290. 
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Hunyadym (1387 - 1456)116, zorganizował zbiórkę wojsk do krucjaty przeciwko 

Sułtanowi Mahometowi II, który nadciągał z potężną flotą i armią lądową. Dzięki 

wybitnej taktyce bojowej Hunyadego oraz niezłomnej wierze Kapistrana, który kroczył 

wśród szeregów żołnierzy dzierżąc chorągiew z monogramem Imienia Jezus, w lipcu 

1455 roku Węgrzy odnieśli zwycięstwo nad wojskami tureckimi i zahamowali ich dalszą 

ekspansję (il.14)117.  

          Kilka miesięcy po bitwie, 23 października 1456 roku, Kapistran zmarł  

w miejscowości Ujlak nad Dunajem. Sława, jaką otoczony był za życia, spowodowała, 

że zaraz po śmierci miejsce jego spoczynku stało się celem, do którego zmierzały tłumy 

pielgrzymów118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Murawiec podaje, że koncentracja wojsk antytureckich miała miejsce w okolicach miast Györ i Budy, 

zob. tenże, dz. cyt., s. 292. 

117 S. Łempicki, dz. cyt., s. 250; W. F. Murawiec, dz. cyt., s. 293; E. Fügedi, Społeczeństwo Węgier  

a franciszkanie w XV wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie 

w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 1983, s. 238, 242.  
118 J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 61. 
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ROZDZIAŁ II 

 

Franciszkanie obserwanci na ziemiach Korony 

i Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XV i XVI wieku. 
 

 

1. Geneza sprowadzenia zakonu do Królestwa Polskiego. 

 

          Wzmianki dotyczące prężnej działalności Jana Kapistrana w Niemczech, Austrii  

i w Czechach oraz rozliczne doniesienia o cudownej mocy żarliwych kazań, podczas 

których dochodziło do uzdrowień oraz nawróceń na wiarę chrześcijańską, docierały  

do Polski od początku 1451 roku. Kardynał Zbigniew Oleśnicki, śledzący od dłuższego 

czasu poczynania kaznodziei, świadomy był jego wpływów oraz wielkiej estymy, jaką 

budził wśród ludności119. Miał nadzieję, iż otoczona aurą świętości postać Jana oraz jego 

wielki autorytet, przyczynią się do wzmocnienia postaw moralnych, jak i uczuć 

religijnych wiernych diecezji krakowskiej. Dlatego też, w sierpniu 1451 roku, 

wystosował do Kapistrana list z zaproszeniem do stolicy Polski120. We wrześniu tegoż 

roku, Kapistran otrzymał drugi list z inwitacją do Krakowa, tym razem od polskiego króla 

Kazimierza Jagiellończyka, który, podobnie jak kardynał Oleśnicki, rad był widzieć 

kaznodzieję na terytorium Królestwa i chciał wykorzystać jego mir w realizacji własnych 

zamierzeń polityczno-religijnych. Cele sprowadzenia włoskiego misjonarza do Polski 

charakteryzuje dobitnie zachowana korespondencja z lat 1451-1453 między tymi trzema 

osobistościami121. 

          Jana Kapistrana i Zbigniewa Oleśnickiego łączyło wspólne przekonanie  

o słuszności krzewienia wiary chrześcijańskiej wśród czeskich husytów122. Kardynał dał 

temu wyraz w liście adresowanym do Kapistrana, datowanym na 2 sierpnia 1451 roku,  

w którym to zaakcentował doniosłość problemu husyckiego. Wyraził w liście również 

swoją obawę, iż niepowodzenie misji czeskiej skutkowałoby realnym zagrożeniem 

                                                           
119 S. Łempicki, Pater Capestrano, s. 246. 

120 M. Maciszewska, Klasztor bernadyński w społeczeństwie polskim, s. 19. 

121 Korespondencję tę zebrał i przetłumaczył historyk zakonu C. Bogdalski, a następnie omówił w pracy 

Bernardyni w Polsce, t. I, s. 16-72.  

122 M. Dzieduszycki, Zbigniew Oleśnicki, t. 2, Kraków 1854, s. 381-389. 
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przenikania heretycznych poglądów do sąsiadującej z Czechami diecezji krakowskiej123. 

Według Oleśnickiego, obecność kaznodziei w Krakowie mogłaby temu zapobiec, a jego 

działalność ewangelizacyjna na tym terenie, znacząco wpłynęłaby na umocnienie pozycji 

Kościoła katolickiego w Polsce124. 

          W zupełnie w innej roli, widział Jana Kapistrana król Kazimierz Jagiellończyk.  

Nie ulega wątpliwości, że na decyzję monarchy, o sprowadzeniu kaznodziei i jego zakonu 

obserwantów do Polski, wpłynęła zasadniczo sytuacja polityczno-kościelna kraju. Król 

dążył do uzyskania jedności wyznaniowej, która gwarantowałaby scalenie, nie tylko 

społeczno-gospodarcze, ale przede wszystkim polityczne, wielonarodowego państwa125. 

Jednakowoż, w liście skierowanym do Kapistrana dnia 7 września 1451 roku, monarcha 

pominął informacje o celu politycznym. Zaprosił go natomiast do wyruszenia w podróż 

na Ruś i podjęcia na tych terenach akcji misyjnej, której celem miało być nawracanie 

prawosławnych i monofizytów na obrządek łaciński: „Ponadto w Polsce znajdują  

się nasze rozległe ziemie ruskie, mieszkańcy, których chociaż jawnie wyznawali wiarę 

chrześcijańską, to jednak już dawno zostali dotknięci przez religię Greków i trzymają  

się tego obrządku (...)”126.  

          Niespodziewanie dla króla, inicjatywę misji wschodniej poparł Zbigniew 

Oleśnicki. 14 września 1451 roku wystosował do papieża Mikołaja V list, w którym prosił 

Ojca Świętego, aby ten koniecznie nakazał Kapistranowi przybycie do Polski: „(...) byś 

mu Wasza Świątobliwość, co do tej sprawy wyraźne posłał przypomnienie i rozkaz (...) 

niech bowiem nie sądzi Wasza Świątobliwość, że po owej unii florenckiej zawartej Rusini 

porzucili swe zabobony i odmienili błędy”127.  

                                                           
123 A. Prochaska, OO. Bernardyni lwowscy, Lwów 1919, s. 1; P. Kras, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, 

Lublin 1998, s. 244-248; K. A. Sitnik, Geneza sprowadzenia Zakonu Braci mniejszych na Ruś Czerwoną 

(1460), [w:] 550 lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W. Murawiec, D. Muskus, 

Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 136.  

124 S. Barącz, Pamiętniki OO. Bernardynów w Polsce, Lwów 1874, s. 8-10; K. A. Sitnik, dz. cyt., s. 136. 

125 W. F. Murawiec, Jan z Kapestrano, s. 276; H. Łowmiański, Polityka Jagiellonów. We wspólnej walce  

z Zakonem niemieckim (1386-1444), cz. 2, Poznań 1999, s. 211; K. A. Sitnik, dz. cyt., s. 135. 

126 Cytat za: K. A. Sitnik, dz. cyt., s. 137, zob. też: C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. I, s. 23-25.  

127 List Oleśnickiego do papieża Marcina V, zob. Codicis epistolaris saeculi decimi qunti…, s. 124;  

W. F. Murawiec, Misja wschodnia Zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami i ich obecność  

w diecezji kamieniecko-podolskiej, [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Janowi 

Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, red. J. Wołczański, Kraków-Kamieniec 

Podolski 2001, s. 115. Unia florencka zatwierdzona została bullą „Laetentur coeli” papieża Eugeniusza IV 
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           Odpowiedź Kapistrana na listy z Polski była pozytywna. Zaakceptował  

on propozycję misji katolickiej wśród Rusinów. Uprzedził jednakże króla i kardynała,  

że ze względu na swoje zaangażowanie w sprawy czeskie, nie jest w stanie przybyć 

natenczas osobiście do Krakowa128. W efekcie wyruszył do Miśni, natomiast,  

aby wywiązać się ze złożonych obietnic, wysłał w 1452 roku do Polski jednego ze swoich 

zaufanych współbraci, Władysława de Thari, zwanego Węgrzynem. Jan z Komorowa 

podaje, że Władysław wraz z trzema socjuszami, zostali bardzo serdecznie przyjęci przez 

króla Kazimierza i jego matkę Zofię, dostając do dyspozycji kościółek św. Krzyża, 

znajdujący się na Kleparzu (il.15)129. Obserwanci wyruszyli z Krakowa przez Biecz, 

Lwów do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Niestety, ich posłannictwo z początkiem 

1453 roku zakończyło się niepowodzeniem i nie przyniosło oczekiwanych przez króla  

i kardynała efektów130. Małgorzata Maciszewska, reasumując misję wschodnią napisała: 

„Nie sądzę, że wyprawa Władysława miała na celu przetarcie ruskich szlaków dla Jana 

Kapistrana, była raczej próbą zorientowania się, na ile działalność franciszkanów  

w Księstwie Moskiewskim, nie akceptującym przecież Unii Florenckiej, jest w ogóle 

możliwa”131.  

          Przytoczone powyżej stwierdzenie Małgorzaty Maciszewskiej implikuje ważne 

pytanie o cel, jaki przyświecał Kapistranowi gdy podejmował decyzję o sprowadzeniu 

obserwantów na ziemie polskie? Początkowo pełnomocnictwa papieskie, które dotyczyły 

zakładania domów obserwanckich w Europie Środkowo-Wschodniej, nie obejmowały 

Polski. Niemniej jednak Korona należała terytorialnie do kongregacji Cismontańskiej  

i tym samym podlegała bezpośrednio Janowi. W wyniku tej administracyjnej 

przynależności, Jan uzyskał bezzwłocznie plenipotencję od Stolicy Apostolskiej  

w kwestii zorganizowania tu placówki reformy obserwanckiej132. Jerzy Kłoczowski 

                                                           

na Soborze florenckim 6 lipca 1439 roku i miała kończyć rozłam między Kościołem katolickim  

a Kościołem wschodnim, który miał miejsce w 1054 roku, zob. O. Halecki, Od unii florenckiej do unii 

brzeskiej, t. 1 i t. 2, Lublin 1997.  

128 W. F. Murawiec, Jan z Kapestrano, s. 276; K. A. Sitnik, dz. cyt., s. 139. 

129 Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Joanne de Komorowo compilatum, [w:] MPH, t. 5,  

wyd. X. Liske, A. Lorkiewicz, Lwów 1888, s. 173-174 (dalej: Jan z Komorowa, Memoriale);  

M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 20. 

130 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 4-5.  

131 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 20.  

132 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 8; W. F. Murawiec, Jan z Kapestrano, s. 291.  
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przypuszcza, że kaznodzieja, sprowadzając zakon do Polski, wiązał duże nadzieje  

z władcą katolickiego kraju, widząc w nim sprzymierzeńca w walce z czeskimi 

kalikstami133.  

          Nie poddajemy ocenie, w jakim stopniu oczekiwania każdej ze stron się spełniły. 

Społeczeństwo polskie odczytało krakowskie wystąpienia Kapistrana, jako odpowiedź  

na własne potrzeby religijne, co pozwoliło na dynamiczny rozwój zakonu na terenie 

Królestwa Polskiego134.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 J. Kłoczowski, Wspólnoty zakonne, s. 267.  

134 J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 66.  
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2. Rozwój zgromadzenia i powstanie polskiej wikarii.          
 

           Przyczynkiem do powstania rozległej sieci klasztorów minoryckich na ziemiach 

polskich i litewskich, był - jak już zostało wspomniane - dziewięciomiesięczny pobyt 

Jana Kapistrana w Krakowie, podczas którego utworzono na Stradomiu pierwszy klasztor 

reguły obserwanckiej. Echa krótkiej, aczkolwiek bardzo intensywnej pod kątem 

wydarzeń, obecności włoskiego kaznodziei w stolicy Polski, rozbrzmiewały jeszcze 

przez dziesiątki lat. Pamięć o charyzmatycznym zakonniku, który inspirował słuchaczy 

do odnowy duchowej oraz prężnie organizacyjny zakon sprawiły, iż wielu hojnych 

fundatorów ubiegało się o możliwość erygowania placówek obserwanckich w podległych 

im miastach.  

          Bracia kapistrańczycy, mimo iż byli częścią Zakonu Św. Franciszka, w panoramie 

życia religijnego Królestwa Polskiego jawili się społeczeństwu, jako całkowicie nowe 

zgromadzenie. Powodem, który w głównej mierze zaważył na postrzeganiu formacji 

minoryckiej w ten sposób, był jej charakter. Obserwanci byli zakonem o korzeniach 

mendykanckich, zakładając jednak swe placówki nie adaptowali powstałych wcześniej 

budowli, lecz z pomocą fundatorów stawiali nowe135. Co do wyposażenia 

nowoutworzonych siedzib nie posiadali zbyt wygórowanych wymagań136. Zazwyczaj ich 

potrzeby zaspakajała inicjalna pomoc fundatorów przy budowie kościoła i klasztoru, 

natomiast wszelkimi pracami wykończeniowymi oraz wytwarzaniem większości 

paramentów liturgicznych, jak chociażby ksiąg mszalnych, zajmowali się sami137. 

Dodatkowo, wstępujący w ich szeregi nowicjusze, wywodzili się głównie ze środowiska 

mieszczańskiego oraz z kręgów Akademii, czyniąc zeń „zakon uniwersytecki”138. 

Proweniencja franciszkańska kapistrańczyków, jak i fakt obecności na ziemiach 

Królestwa Polskiego już od połowy XIII wieku ich współbraci - franciszkanów 

konwentualnych, zadecydowały o nadaniu obserwantom zwyczajowej nazwy 

„bernardyni”. Nazwa ta była pochodną od imienia patrona macierzystego domu 

                                                           
135 W historii bernardynów miało to miejsce tylko raz - w Opatowie (1467-1472). Omówienie zagadnienia: 

część 3. Procesy fundacyjne i lokalizacja konwentów bernardyńskich niniejszego Rozdziału. 
136 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 9; J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 61. 

137 W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy 1454-1864, Kraków 1973, s. 14 (dalej: W. F. Murawiec, 

Bernardyni warszawscy). 

138 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 331. 
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zakonnego w Krakowie. Miała na celu rozróżnienie dwóch ugrupowań franciszkańskich, 

jak również zaakcentowanie odrębności bernardynów na tle innych obecnych w Polsce 

zgromadzeń duchownych. Na przestrzeni wieków nazwa zakonu mocno utrwaliła  

się i utrzymuje się aż do dzisiejszych czasów139.  

         W strukturze administracyjnej Zakonu Obserwanckiego, Polska przyporządkowana 

była kongregacji Cismontańskiej. Chcąc doprecyzować jej pozycję na mapie 

zgromadzenia, zaraz po utworzeniu pierwszego domu zakonnego w Krakowie i jeszcze 

w trakcie obecności Kapistrana w polskiej stolicy, podjęto decyzję o uporządkowaniu  

jej statusu prawnego. Postanowiono wówczas o włączeniu Korony w obszar utworzonego 

na początku 1453 roku wikariatu, obejmującego terytorium Austrii oraz Czech  

i Śląska140. Wikaria austriacko-czesko-polska, jak sama nazwa wskazuje, obejmowała 

bardzo rozległe tereny, zróżnicowane mocno zarówno pod kątem narodowościowym, 

społecznym jak i kulturowym. Kłoczowski słusznie zauważył, że na tle tak dużych 

rozbieżności musiało dojść w szybkim tempie do konfliktów wśród zakonników  

z poszczególnych państw141. Pierwszym symptomem nieporozumień był spór między 

obserwantami niemieckimi, a włoskimi, który dotyczył sposobów interpretacji 

ustalonych zasad obserwancji. Zatarg nasilił się po śmierci Jana Kapistrana. Wyznaczeni 

bowiem do piastowania stanowisk wikariuszy w wikarii austriacko-czesko-polskiej 

Włosi: Gabriel z Werony oraz Krzysztof z Varisio, bardzo sceptycznie podchodzili  

do rozwoju linii obserwanckiej we wschodniej części Europy. Ewentualnego 

niepowodzenia misji zainicjowanej przez Kapistrana upatrywali w różniących się między 

sobą temperamentem i mentalnością krajami. Wobec niemieckich zakonników wysunęli 

poważny zarzut o niestaranne przestrzeganie praw zakonnych. Przykładem różnicy  

w respektowaniu zapisów Reguły między Niemcami a Włochami może być opinia 

                                                           
139 Nazwa „Bernardyni”, w znaczeniu franciszkańscy obserwanci, jest używana po dziś dzień na terenie 

Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Bernardynami zwani byli również obserwanci w Austrii, na Węgrzech 

oraz we Wrocławiu, gdzie podobnie jak w Krakowie, przyczynkiem do nadania takiego miana zakonnikom 

było imię patrona powstałych tam kościołów. Poza wymienionymi terenami określenie „Bernardyni” 

odnoszone jest obecnie również do cystersów i kongregacji sióstr cystersek z Esquermes, a wywodzi  

się od pierwszego cystersa św. Bernardyna z Clairvaux. Jeśli chodzi o konwentuałów, to zarówno w Polsce 

jak i w pozostałych częściach Europy przyjęła się jedna nazwa - franciszkanie, zob. H. Ragan, Nazwa  

OO. Bernardynów w Polsce, Lwów 1928, s. 13; G. Wąs, Klasztory franciszkańskie, s. 83.  

140 H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu, s. 621. 

141 J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 63. 
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polskiego bernardyna Jana z Komorowa, który w swojej Kronice scharakteryzował  

ją słowami: „...quia fratres Teutonici non sunt ita firmi et viriles ut Italici, expediebat  

eos magis ligari timore et cogi ad austeriorem vitam quam Italos, qui per se sine caotione 

faciunt bonum et perfectum bonum. Teutonici vero molliores et magis sensuales non 

assurgerent ad perfectionem vite, nisi cacti aliqaliter plus quam Italici"142. Rygor, jaki 

Włosi próbowali w tej kwestii narzucić na wikarię austriacko-czesko-polską, spotkał  

się z jawnym sprzeciwem nie tylko niemieckiego grona zakonnego, skutkiem czego  

w 1456 roku Gabriel z Werony i Krzysztof z Varisio zostali oddelegowani do Italii143. 

Chcąc zapobiec pogłębieniu sporu, wikariusz główny kongregacji cismontańskiej, Marek  

z Bolonii, wyznaczył na dowódcę wikariatu Niemca Bernardyna z Ingolstadtu144. 

Reperkusje tego wyboru odczuli najbardziej polscy franciszkanie obserwanci. 

Przeprowadzona przez Bernardyna w 1459 roku wizytacja klasztorów na ziemiach 

polskich wzbudziła kontestację wśród zakonników, którzy nie chcieli przyjąć 

wystosowanej pod ich adresem reprymendy za bagatelizowanie reguły ubóstwa  

i oskarżeń o gromadzenie zbyt kosztownych paramentów liturgicznych145. Wydarzenie 

to wpłynęło bezpośrednio na podjęcie przez polskich zakonników próby uzyskania 

autonomii organizacyjnej. Na kapitule, która odbyła się w Opawie w 1460 roku,  

w imieniu bernardynów polskich wystąpił Jan z Komorowa, przedstawiając obecnym 

swoje racje. W konsekwencji tego wystąpienia, trzy lata później, wyodrębniono z wikarii 

austriacko-czesko-polskiej komisariat polski, na którego czele stanął gwardian 

krakowskiego klasztoru Anioł z Ostrowa146.  

                                                           
142 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 175.  

143 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 25. 

144 Bernardyn z Ingolstadtu był wikariuszem w latach 1456 - 1459, zob. C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, 

t. I, s. 192-208. 

145 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 183. W. F. Murawiec podaje, że ustawodawstwo bernardyńskie 

zabraniało posiadania stałych środków utrzymania oraz przetrzymywania zbyt dużej ilości pożywienia  

na terenie konwentu. Bernardyn z Ingolstadtu wkraczając na teren klasztoru warszawskiego zobaczył 

wypełnione spichlerze, nie bacząc na sytuację braci zakonnych i problem, jaki stwarzało bieżące 

zaopatrywanie konwentu, potraktował przechowywaną żywność jako wykroczenie, po czym rozdał  

ją biednym na ulicach, W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s. 60; zob. też: K. Kantak, Bernardyni 

polscy, t. 1, s. 17. 

146 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. I, s. 192; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 21. 
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           Kolejnym ważnym momentem w historii kształtowania się polskiej struktury 

obserwanckiej była kapituła generalna zorganizowana w 1465 roku, na której oficjalnie 

zatwierdzono istnienie polskiego komisariatu i postanowiono, że odtąd na jego 

zwierzchnika będzie wybierany zakonnik pochodzący z terenów Królestwa. Decyzja  

ta dawała pewną niezależność polskim zakonnikom, aczkolwiek postanowienia końcowe 

kapituły niezupełnie usatysfakcjonowały braci. Kompetencje polskiego zwierzchnika 

ustawały w momencie rozpoczęcia wizytacji klasztorów przez pryncypała wikarii147. 

Dyspozycje te wzbudziły wśród bernardynów zastrzeżenia i obawy, które jak się później 

okazało, były słuszne. Uchwałą kapituły wiedeńskiej, w 1465 roku na komisarza wikarii 

wybrano pochodzącego z Czech Jakuba z Głogowa, słynącego ze srogiego podejścia 

wobec Polaków: „homo severus persequensque naciones et singulariter Polonorum,  

ut famabatur"148. Mimo iż Jakub pełnił rok wcześniej funkcję pierwszego gwardiana 

klasztoru warszawskiego149, jego wrogie nastawienie bernardyni odczuli podczas 

wizytacji w 1466 roku, po której zasłynął jako „grabieżca konwentów” - wywiózł 

darowane bernardynom księgi liturgiczne i sprzęty kościelne do Niemiec i na Śląsk150. 

Zachowanie Jakuba, motywowane chęcią pielęgnacji idei ubóstwa, w opinii polskich 

zakonników było niegodne i przyczyniło się do wzmocnienia dążeń w osiągnięciu pełnej 

samodzielności. Jeszcze w tym samym roku, na kapitule wrocławskiej, bernardyni 

wyrazili jawny sprzeciw wobec czeskiego wizytatora i domagali się uprawomocnienia 

wcześniejszych postanowień, jakoby zwierzchnikiem Polaków miała być osoba  

tej właśnie narodowości151. Członkowie cismontańskiej kapituły generalnej wzięli pod 

uwagę istniejące spory narodowościowe i na zebraniu odbywającym się w Mantui w 1467 

roku zadecydowali o ostatecznym podziale wikarii austriacko-czesko-polskiej152. 

                                                           
147 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 27. 

148 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 192. 

149 Do Warszawy przybył z Krakowa z księżną Anną Mazowiecką z Holszańskich, wdową po księciu 

Bolesławie III, zob. W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s. 15, 86. 

150 Takim mianem określili go historycy zakonu: C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. I, s.193-197;  

K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 18; zob. też: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 192; M. Maciszewska, 

Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 26. 

151 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 26. 

152 J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 63; C. Minařik, Die Provinzkare  

der österreichisch-bömish-polonischen Observantenprovinz von 1451 bis 1467, „Francizkanische Studien” 

1 (1914), s. 328-336; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 27. 
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Dekretem papieża Pawła II ustanowiono samodzielną wikarię polską, na czele której 

stanął Marian z Jeziorka153. Wszystkie szczegóły, dotyczące odłączenia Polski, 

omówiono jesienią tego samego roku podczas kapituły w Krakowie, której 

przewodniczył Piotr z Neapolu. Wikaria polska miała być odtąd podległa papieżowi  

i generalnym władzom zakonnym. Bernardyni zyskali zaś prawo do posiadania własnych 

władz, organizowania niezależnych kapituł oraz przestrzegania lokalnych statusów 

opartych na konstytucjach obserwanckich154. Dla polskich zakonników postanowienia  

te oznaczały zupełną autonomię. 

           Wikaria polska obejmowała swoim zasięgiem obszar Królestwa Polskiego, a co  

za tym idzie także tereny Rusi koronnej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, za wyjątkiem 

dopiero co przyłączonych Prus, które pozostały pod władzą prowincji saskiej155. Dla 

usprawnienia zarządzania tak rozległym terytorialnie wikariatem, w 1487 roku, doszło 

do jego podziału na trzy mniejsze jednostki zwane kustodiami. Ośrodki te znajdowały się 

w Krakowie, Poznaniu i w Wilnie156. Czterdzieści trzy lata później - w 1530 roku - na 

mapie administracyjnej wikariatu polskiego pojawiły się kolejne dwie kustodie - 

warszawska i lwowska157.  

          Zanim jednak powstały kustodie w Warszawie i we Lwowie, w domach litewskich, 

oddalonych mocno od pozostałych polskich konwentów, około 1518 roku, nasilił się ruch 

separatystyczny, podsycany przez miejscową magnaterię. Konwenty litewskie, mając  

na uwadze względy narodowościowe, jak chociażby posługiwanie się odrębnym 

językiem, analogicznie jak niegdyś polscy zakonnicy, zgłosiły władzom wikarii potrzebę 

posiadania większej niż dotychczas swobody158. Zgodę na odłączenie się od polskiej 

                                                           
153 S. B. Tomczak, Biblioteka Bernardynów w Poznaniu do końca XVI wieku, [w:] Zakony franciszkańskie 

w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2-3: Franciszkanie  

na ziemiach polskich, Kraków 1989, s. 233. 
154 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 197; H. E. Wyczawski, Statusy zakonu bernardynów w Polsce 1453-

1795, „Prawo Kanoniczne” 25 (1982), z. 1-2, s. 179-196.  

155 J. Kłoczowski, Wspólnoty zakonne, s. 266.  

156 Kustodia krakowska obejmowała konwenty w Radomiu, Lublinie, Opatowie, Tarnowie, św. Katarzynie, 

poznańska zaś Kościan, Wschowę, Bydgoszcz, Kobylin, Wartę, Kazimierz Biskupi, Kalisz oraz Koło, 

natomiast wileńska - Kowno, Tykocin i Połock, zob.: K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1. s. 76. 

157 Do komisariatu warszawskiego należały klasztory w Skępem i Łowiczu, do lwowskiego - Samobor  

i Przeworsk, zob. A. Szulc, Homo religiosus, s. 61.  

158 A. Szulc, Homo religiosus, s. 61. 
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wikarii uzyskały w 1530 roku od papieża Klemensa VII (1523-1534). Na prośbę papieża, 

usamodzielnianie się domów litewskich przeprowadzał Jan Komorowski, który 

wspierany był w tej kwestii przez króla Zygmunta Starego (1467-1548)159.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Relacja Jana z Komorowa z tych wydarzeń – tenże, Memoriale, s. 399, K. Kantak, Bernardyni polscy, 

t. 1, s. 170, 183-196 oraz V. Gidžiunas, De intiis Fratrum Minorum de Observantia in Lithuania (1468-

1600), „Archivum Franciscanum Historicum” 63 (1970), s. 44-103; tenże, De vita et apotolatu Fratrum 

minorum Observantium in Lithuania saec. XV et XVI, „Archivum Franciscanum Historicum” 68 (1975),  

s. 298-345. Warto nadmienić w tym miejscu, że po unii lubelskiej, w 1570 roku, domy litewskie dołączyły 

ponownie do wikarii polskiej.  
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3. Procesy fundacyjne i lokalizacja konwentów bernardyńskich. 

 

          W latach 1453 - 1530 na terenach Królestwa Polskiego powstało łącznie 26 domów 

franciszkanów obserwantów160. Dynamika aktywności fundacyjnej była największa  

do 1470 roku, kiedy to utworzono 18 konwentów, przy czym 13 spośród nich erygowano 

jeszcze przed 1467 rokiem, gdy Polska wchodziła w skład wikarii austriacko-czesko-

polskiej. Po ukonstytuowaniu samodzielnego wikariatu polskiego, tempo zakładania 

siedzib zakonnych uległo osłabieniu. Na przestrzeni kolejnych 40 lat, w okresie od 1470 

do 1514 roku, powstało już tylko 8 klasztorów.  

          Sieć minoryckich domów zakonnych objęła zasięgiem największe i jednocześnie 

najstarsze katolickie dzielnice kraju, w których od XIII już wieku obecne były 

zgromadzenia o charakterze żebraczym, powstałe o wiele wcześniej niż obserwanci. Byli 

to: dominikanie, augustianie, karmelici, a także franciszkanie konwentualni. Obecność 

wspomnianych zakonów mendykanckich, nie przeszkodziła bernardynom  

w pozyskiwaniu zarówno bogatych fundatorów, jak i przychylności mieszkańców  

z poszczególnych dzielnic. Protekcja zakonu ze strony króla, możnowładztwa oraz 

wysokiego rangą duchowieństwa, świadczyła o potędze zgromadzenia i przyczyniła się 

do jego szybkiego rozwoju. Spośród wszystkich dzielnic Korony najliczniej, pod kątem 

liczby fundacji siedzib bernardyńskich, prezentowała się Wielkopolska. W latach 1455 - 

1514 wzniesiono tu aż 9 konwentów, przez co bernardyni uzyskali liczebną przewagę nad 

dominikanami i franciszkanami. W Małopolsce, w której na przełomie XV i XVI wieku 

odnotowano najwięcej w całej Koronie domów żebraczych (łącznie 25), obserwanci 

utworzyli między 1453 a 1477 rokiem 6 fundacji, zrównując się tym samym z zakonem 

Augustianów. W 1454 roku bernardyni, za sprawą księżniczki Anny, pojawili się  

na Mazowszu i dzięki hojności fundatorów wybudowano tu w sumie 3 klasztory. 

Niekwestionowane zaś przewodnictwo na Kujawach dzierżyli franciszkanie i na tych 

terenach, podobnie jak dominikanie i karmelici, bernardyni doczekali się zaledwie jednej 

siedziby. Z kolei na kresach wschodnich Królestwa Polskiego powstało ogółem 7 domów 

obserwanckich. Pierwszy z nich ulokowano w 1460 roku na Rusi, a dwa kolejne na tym 

obszarze wzniesiono do końca 1474 roku. W Wielkim Księstwie Litewskim w przeciągu 

trzydziestu lat (1468 - 1498) ufundowano o jeden klasztor więcej niż na Rusi, co sprawiło, 

                                                           
160 Patrz – Aneks I: Mapa z lokalizacją konwentów bernardyńskich ufundowanych na przełomie XV i XVI 

wieku w Polsce i w jej granicach historycznych, s. 299 niniejszej dysertacji. 
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że niemalże dorównali liczebnie franciszkanom konwentualnym mającym na Litwie  

5 siedzib161. Zaprezentowana poniżej tabela przedstawia obraz zgromadzeń 

mendykanckich obecnych w poszczególnych dzielnicach kraju na przełomie XV i XVI 

wieku.  

 

Tabela 1. Klasztory mendykanckie na terenie Korony w latach 1453 - 1530162. 

 Franciszkanie Dominikanie Augustianie Karmelici Bernardyni 

Wielkopolska 5 8 1 1 9 

Małopolska 10 8 6 1 6 

Mazowsze 2 5 3 1 3 

Kujawy 4 1 - 1 1 

Ruś 7 2+19 placówek - 1 3 

Litwa 5 - 1 - 4 

Ogółem: 33 24+19 placówek 11 5 26 

           

          Przy wyborze lokalizacji swoich konwentów obserwanci polscy kierowali  

się przepisami, które regulowane były przez piętnastowieczne konstytucje zakonne oraz 

opierali się na wytycznych, ustalanych podczas kolejnych posiedzeń kapituły 

generalnej163. W myśl idei serafickiego ubóstwa, pryncypialną dyrektywą był obowiązek 

                                                           
161 J. Kłoczowski, Wspólnoty zakonne, s. 267; tenże, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 62;  

M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 31-32; A. Szulc, Homo religiosus, s. 60.  

162 Tabela została przygotowana na podstawie M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, 

s. 31 i w oparciu o: K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 1, Kraków 1937. Zob. również: J. Kłoczowski, 

Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956; J. Kłoczowski, Zakon braci kaznodziejów 

w Polsce 1222-1972. Zarys dziejów, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972,  

red. J. Kłoczowski, t. 1, Warszawa 1975, s. 19-158; J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach 

średnich, [w:] Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1, Kraków 1966, s. 373-582; T. M. Trajdos,  

U zarania Karmelitów w Polsce, Warszawa 1993; G. Uth, Szkic historyczno-biograficzny zakonu 

augustianów w Polsce, Kraków 1930. 
163 Najstarszą konstytucją prowincji polskiej, która mówiła o budowie klasztorów na terenie Korony była 

konstytucja opracowana przez wizytatora generalnego Ludwika de la Torre w 1488 roku, zob. K. Kantak, 
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umiejscawiania zabudowań kościelno-klasztornych na przedmieściach miast.  

Tym samym starano się odwzorować usytuowanie pierwszego domu zakonnego San 

Damiano pod Asyżem, w którym mieszkał św. Franciszek. Polscy zakonnicy starali  

się dostosowywać do tej zasady. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są źródła zakonne,  

w których odnajdujemy liczne adnotacje określające lokalizację konwentów na terenie 

Korony jako: „extra muros”, „in oppido suburbio”, „circa civitas”164. Bernardyni 

sytuowali swoje siedziby przeważnie na przedmieściach dużych i średnich miast,  

o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego, jednak o zawsze dobrej 

koniunkturze ekonomicznej. Miejsce osiedlenia, w pobliżu dróg wiodących w stronę 

bram miejskich, gwarantowało zakonnikom utrzymanie i zapewniało sposobność posługi 

duszpasterskiej wśród szerokiego grona wiernych165. Odstępstwami od tej reguły były 

trzy konwenty. Pierwszym z nich był klasztor u podnóża Św. Katarzyny, który zyskał 

miano eremu. Mógł on jednakże funkcjonować sprawnie dzięki odwiedzającym  

go pielgrzymom. Podobnie było w Skępem, w którym zakonnicy czuwali nad miejscem 

kultu maryjnego. Natomiast trzecią placówką był litewski Połock, ale w tym wypadku 

kapituła otrzymała zapewnienie o stałym finansowym wsparciu ze strony fundatora166. 

Przepisy zakonne, oprócz wskazywania przedmieść, jako miejsca wznoszenia siedzib, 

nakazywały wykorzystanie pod budowę gruntów położonych z dala od domostw  

i uważanych za nieużytki. Owo zarządzenie nastręczało bernardynom najwięcej 

problemów. Częstokroć wybierano podmokłe łąki leżące w pobliżu starorzeczy (Poznań, 

Koło, Kowno, Tykocin, Bydgoszcz, Połock, Warta, Sambor, Wilno), co skutkowało 

                                                           

Capitula necnon constitutiones FF. Minorum Observantium (Bernardinorum) Provinciae Polonia, 1453 

(1467) - 1628, „Collectana Theologica” 15 (1934), z. 4, s. 480-481; M. Kutzner, Architektura polskich 

późnogotyckich klasztorów franciszkanów obserwantów (zwanych bernardynami), [w:] Zakony 

franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: 

Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 1983, s. 281-282.  

164 APB, rkps M-2, 1453-1642: Topographia specialis feliciter incipit Provinciae Polonae anno Virginei 

Partus 1597: Kościan „extra muros”, s. 60; Lwów „in suburbio”, s. 81; Koło „in oppido suburbio”, s. 86; 

Sambor „circa civitate”, s. 125 oraz APB, rkps M-25, 1453-1656: Chronologia ordinis fratrum minorum 

de Observantia Provinciae Minoris Poloniae et magni Ducatus Lithuaniae ex variis tam veterum 

manuscriptis (...) anno Domini 1656 per fratrem Thomam Digoń pro tunc chronologum Provinciae: Radom 

„extra muros in suburbio”, s. 71.  

165 B. Pierścionek, Ogrody użytkowe klasztorów bernardyńskich, „Architektura. Czasopismo techniczne 

Politechniki Krakowskiej” 109 (2012), z. 8, s. 58.  
166 Szczegółowe informacje na temat fundacji tych konwentów w dalszej części niniejszego podrozdziału.  
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częstymi wylewami wód i niszczeniem zabudowań lub grunty bagniste (Kraków, Lublin, 

Lwów) i grząskie, na których postawienie budynków wymagało nie lada kunsztu 

budowlanego (Warszawa, Kazimierz Biskupi)167. Niejednokrotnie nieużytki były 

miejscem, gdzie osiedlała się biedota oraz ludzie zaliczani do marginesu społecznego  

i wówczas to ta grupa stanowiła sąsiedztwo bernardynów168. Klasztory leżące  

zaś na wschodnich rubieżach państwa oraz w Małopolsce, częstokroć musiały zmagać  

się z niszczycielskimi najazdami Litwinów i Rusinów (Lwów, Kowno, Połock) oraz 

Tatarów (Lublin, Sambor, Radom, Tarnów, Przeworsk, Opatów).  

          Warto wspomnieć w tym miejscu jeszcze o samym procesie fundacyjnym, który  

w przypadku siedzib bernardyńskich, był wieloetapowy i często rozciągał się na 

przestrzeni kilku lat. Rozpoczynał się w chwili ogłoszenia projektu erygowania nowej 

siedziby, a kończył w momencie, gdy zaistniały warunki umożliwiające prowadzenie 

regularnego życia zakonnego169. Z inicjatywą wychodził fundator, który przedstawiał 

plan fundacji wikariuszowi lub bezpośrednio kapitule prowincji170. Po wyrażeniu zgody, 

kapituła przyjmowała miasto wskazane przez fundatora do struktury administracyjnej 

prowincji. Wśród polskich fundacji odnotowujemy przypadki, kiedy to kapituła 

generalna lub też sam papież, udzielali zgody na rozpoczęcie budowy. W drugim etapie 

fundator musiał czekać jeszcze na zgodę władz kościelnych, czyli ordynariusza diecezji, 

w której miał powstać konwent, jak i władz miasta. Dopiero po uzyskaniu wszystkich 

tych przyzwoleń, fundator mógł wystawić zakonnikom akt erekcyjny. Przebieg 

erygowania większości placówek bernardyńskich był zgodny z wytyczonym procesem 

fundacyjnym. Znamy jednakże przypadki, w których ze względu na najróżniejsze 

czynniki, niezależne od zakonników i fundatora, zmieniano kolejność poszczególnych 

etapów.  

          Wśród fundatorów bernardyńskich klasztorów znaleźli się przedstawiciele stanów 

społecznych, które miały decydujący wpływ na życie polityczne i ekonomiczne kraju. 

Niewątpliwie prym w aktywności fundacyjnej wiodła grupa możnowładców pochodzenia 

                                                           
167 M. Kutzner, dz. cyt., s. 293.  

168 W przypadku Warszawy byli to ludzie określani jako „margines społeczny”, w Krakowie i Wilnie 

sąsiedztwo bernardynów stanowiły getta żydowskie.  
169 Szczegółowy opis etapów erygowania klasztoru obserwanckiego przedstawiła M. Maciszewska, 

Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 32-34. 

170 M. Kutzner, dz. cyt., s. 282.  
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szlacheckiego. Z ich inicjatywy powstało łącznie 10 konwentów, głównie na terenie 

Litwy i Rusi. Dzięki donacjom królewsko - książęcym zrealizowano 6 placówek, przede 

wszystkim na obszarze Małopolski. Na skutek działalności rycerstwa oraz 

mieszczaństwa, rozpoczęto budowę 5 klasztorów. Natomiast wyższe duchowieństwo, 

przyczyniło się do erygowania 4 konwentów. Najwięcej fundacji mieszczańskich  

i biskupich odnotowano w Wielkopolsce i na Mazowszu. Prześledźmy zatem,  

jak fundacje przebiegały w poszczególnych dzielnicach i miastach Korony171.  

          Wielkopolska, jak już zostało wspomniane, była dzielnicą Polski, w której 

bernardyni osiedlili się najliczniej. Doskonała kondycja ekonomiczno-społeczna miast, 

leżących w jej granicach, zapewniała utrzymanie domów klasztornych, które ze względu 

na swój mendykancki charakter, zdane były na pomoc materialną lokalnej społeczności.  

          Do Poznania, liczącego wówczas 8000 mieszkańców, bernardyni przybyli w 1455 

roku na czele z wikariuszem Gabrielem z Werony172. Na skutek decyzji kapituły  

w Ołomuńcu, która zaakceptowała ulokowanie konwentu obserwanckiego w stołecznym 

mieście dzielnicy, władze zakonne zwróciły się do magistratu o wystawienie dokumentu 

fundacyjnego173. Do fundacji klasztoru doszło dzięki radzie miejskiej Poznania, 

jakkolwiek, jako głównego fundatora, wymienia się rajcę miejskiego Macieja Czarnego, 

który podarował bernardynom kawałek ziemi na przedmieściu Piasek174. Grunty zostały 

                                                           
171 Patrz – Aneks II: Fundatorzy klasztorów obserwanckich w Koronie na przełomie XV i XVI wieku, 

s. 301 niniejszej dysertacji. 

172 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 176; K. Kantak, Kronika Bernardynów poznańskich, „KMP” 3 (1925), 

nr 10, s. 205 (dalej: K. Kantak, Kronika Bernardynów poznańskich); J. Wiesiołowski, Klasztory 

średniowiecznego Poznania, [w:] Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu do XV wieku,  

red. W. Błaszczyk, Poznań 1973, s. 416-417; M. Maciszewska, Klasztory bernardyńskie w miastach 

Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1453-1514. Procesy fundacyjne  

i lokalizacja, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-

Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 569; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie,  

s. 34; Kroniki Bernardynów poznańskich, oprac. S. B. Tomczak, J. Wiesiołowski, Poznań 2002, s. 17.  

Zob. też: A. M. Wyrwa, Średniowieczna sieć klasztorów w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby 

badań i wstępna analiza problemu, [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek, 

red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 143.  
173 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 175-176; J. A. Mazurek, Bernardyni w Poznaniu 1455-1655,  

„SF” 4 (1991), s. 250-251. 

174 K. Kantak, Kronika Bernardynów poznańskich, s. 203; J. Wiesiołowski, Problemy społeczne klienteli 

bernardynów poznańskich na przełomie XV i XVI wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red.  
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formalnie przekazane na rzecz zakonu aktem fundacyjnym wystawionym w dniu  

28 października 1456 roku i wtedy też zakonnicy osiedlili się na przedmieściach  

w prowizorycznych budynkach mieszkalnych175. Darowiznę Macieja Czarnego 

zatwierdził 10 maja 1457 r. ze strony władz kościelnych, przychylnie nastawiony 

obserwantom, biskup poznański Andrzej z Bnina, który poznał osobiście Jana Kapistrana 

w Krakowie w 1453 roku, w czasie pertraktacji warunków ślubu Kazimierza 

Jagiellończyka z Elżbietą Rakuszanką176. Pierwsze zabudowania klasztorne powstały  

w 1458 roku. Były to jednak konstrukcje drewniane, zalewane często przez wody 

płynącej nieopodal rzeki Warty177. Budowy nowego, murowanego, kompleksu podjął się 

w 1470 roku biskup Andrzej, w porozumieniu z synami Macieja Czarnego: Stanisławem, 

Tomaszem i Ambrożym, którzy podarowali bernardynom kolejną parcelę gruntu178. 

Gwardianem poznańskiego konwentu został, wspomniany już wcześniej kronikarz 

zakonny, Jan z Komorowa. Prace nad budowlą ukończono w 1473 roku. 

          Podczas kapituły ołomunieckiej zatwierdzono również projekty zgłoszone przez 

magistraty Wschowy i Kościana (1455) do erygowania placówek bernardyńskich na ich 

terenach. Obydwa klasztory zostały przyjęte do wikarii przez Gabriela z Werony, a dwa 

lata później, w 1457 roku, ordynariusz poznański, Andrzej z Bnina, wydał zgodę na ich 

powstanie179. Rady miejskie podarowały zakonnikom działki leżące na przedmieściach  

i terenach podmokłych, zgodnie z konstytucjami obserwanckimi, nakazującymi osiedlać 

                                                           

J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, 

Kraków 1983, s. 344; A. Chadam, Poznań, [w:] KBP, s. 266-267.  

175 Przedruk aktu fundacyjnego znaleźć można w pracy J. Łukasiewicza - tenże, Obraz historyczno-

statystyczny Miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. 2, Poznań 1838, s. 142-143. 

176 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 176; APB, rkps M-2, s. 55; APB, rkps W-27, 1455-1739: Annalium 

Polono (...) Seraphicorum tomus IV contiens trium conventuum, videlicet Posnaniensis, Thoruniensis,  

ac Vschoviensis fundationes, progressus et res memorabiles, s. 364, 368; M. Mastyńska, Biskup Andrzej 

 z Bnina, Poznań 1934, s. 16-20; J. Krzyżaniakowa, Bniński Andrzej, [w:] Wielkopolski Słownik 

Biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa 1981, s. 60-61. 

177 J. Łukasiewicz, dz. cyt., s. 143; A. Szulc, Homo religious, s. 81. 

178 J. Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2, Poznań 1964, s. 765. 
179 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 176; APB, rkps M-2, s. 60: Kościan, s. 64: Wschowa. Formalne 

potwierdzenie aktem fundacyjnym nastąpiło 10 maja 1456 r. dla Wschowy i 3 grudnia 1456 r. dla Kościana. 
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się braciom na ziemiach niewykorzystanych przez wspólnoty miejskie180. Zarówno  

we Wschowie, jak i w Kościanie, do momentu wybudowania w 1462 roku zabudowań 

kościelno-klasztornych, bernardyni mieszkali w tymczasowych domach, 

zlokalizowanych na przekazanych im działkach181.  

          Czwartą bernardyńską placówką, powstałą w 1456 roku na ziemi wielkopolskiej, 

był Kobylin. Z inicjatywą założenia domu obserwanckiego wyszli ówcześni właściciele 

tegoż miasta - wspomożycielka zakonu wdowa Katarzyna, wywodząca  

się ze szlacheckiej rodziny Kobylińskich, wspierana przez swoich trzech synów 

Wojciecha, Mikołaja i Jana182. W marcu 1456 roku rodzina wydała akt fundacji na rzecz 

bernardynów, uprzedzając tym samym o kilka miesięcy decyzję wikarii w tej sprawie, 

która zapadła oficjalnie dopiero we wrześniu tego samego roku w Brnie183. Na siedzibę 

konwentu wybrano tereny położone nad rzeką Rdęcą, niedaleko posiadłości 

Kobylińskich184. Na drodze do ostatecznej akceptacji fundacji przez miejscowe władze 

kościelne stanął arcybiskup gnieźnieński Jan Sprowski. Niestety, w źródłach zakonnych 

nie zachowały się zapiski wyjaśniające niechęć arcybiskupa wobec fundacji 

                                                           
180 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 104; Wschowa. Studia nad początkami  

i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą, red. Z. Kaczmarczyk, A. Wędzki, t. 2, Zielona 

Góra 1967-1970, s. 455.  

181 S. B. Tomczak, Wschowa, [w:] KBP, s. 442; K. Grudziński, Kościan, [w:] KBP, s. 146-149; Z. Wielgosz, 

Społeczeństwo i kultura w mieście wielkopolskim doby odrodzenia. Kościan w XV i XVI wieku, [w:] Munera 

Poznaniensia. Księga pamiątkowa UAM dla uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

red. G. Labuda, Poznań 1965, s. 138; tenże, Kościan w epoce przedrozbiorowej (do roku 1793),  

[w:] Kościan. Zarys dziejów, red. Z. Wielgosz, K. Zimniewicz, Warszawa-Poznań 1985, s. 45; tenże, 

Klasztor w miejskim środowisku Kościana (XV - XVI wiek), [w:] „Nihil superfluum esse”. Studia z dziejów 

średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, 

s. 556-562; M. Zimniewicz, Fundacje kościelne w późnośredniowiecznym Kościanie, Kościan 1944,  

s. 64-68; K. Górska-Gołaska, Topografia późnośredniowiecznego Kościana, [w:] Społeczeństwo Polski 

średniowiecznej. Zbiór studiów, red. S. K. Kuczyński, t. VI, Warszawa 1994, s. 236.  

182 J. Łukaszewski, Krótki opis historyczno-statystyczny miast i wsi w dzisiejszym powiecie krotoszyńskim 

od najdawniejszych czasów aż po rok 1794, t. 2, Poznań 1875, s. 193-199; K. Kantak, Bernardyni polscy, 

t. 1, s. 15; S. B. Tomczak, Kobylin, [w:] KBP, s. 137; Kobylin. Zarys dziejów, red. S. Sierpowski, Kobylin 

1990, s. 22. 

183 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 185; APB, rkps W-33, XV-XVIII w.: Topographica ac chronologia 

conventuum Majoris Poloniae descripto (...) opere et studio (...) Patris Augustini Ciepliński, s. 259. 

184 W zamierzeniu fundatorów klasztor miał pełnić rolę rodzinnej nekropolii, zob. A. Szulc, Homo religious, 

s. 70; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 39.  
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kobylińskiej185. W wyniku nieustających starań Jana Kobylińskiego, który po wstąpieniu 

do zakonu bernardynów przybrał imię Klimak, metropolita gnieźnieński zaakceptował 

fundację dopiero po 7 latach, we wrześniu 1463 roku186.  

         Po utworzeniu w tak krótkim czasie, bo na przestrzeni jednego roku, aż czterech 

konwentów, działalność fundacyjna w Wielkopolsce osłabła. Kolejna fundacja powstała 

dopiero 9 lat po kobylińskiej, za sprawą arcybiskupa Jana Gruszczyńskiego187. W 1465 

roku metropolita sprowadził bernardynów do Kalisza i zakupił dla nich parcelę leżącą na 

przedmieściu toruńskim188. Cały czas wspierał finansowo budowę siedziby 

obserwanckiej, a w 1466 roku dokupił dla nich sąsiadującą działkę189. Protekcja ze strony 

Gruszczyńskiego była przejawem jego wielkiej sympatii wobec bernardynów, którzy  

w 1460 roku poparli u króla jego kandydaturę w sporze o obsadę biskupstwa 

krakowskiego190. Fundację domu kaliskiego zaakceptował w 1465 roku przedstawiciel 

władz zakonnych wikariusz Jakub z Głogowa. Potwierdzenie ze strony króla przyszło 

najprawdopodobniej w 1469 roku191. 

         Niebawem po fundacji kaliskiej, w 1466 roku, na terenie Wielkopolski erygowano 

kolejną siedzibę bernardyńską, tym razem w Kole - mieście będącym centrum starostwa 

grodowego192. Darczyńcą był, piastujący funkcję kasztelana sandomierskiego i starosty 

                                                           
185  M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 47. 

186 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 185; APB, rkps W-33, s. 258. Jan został przyjęty do zakonu wraz  

ze swym bratem Wojciechem przez Jana Kapistrana, zob. Z. Zyglewski, Klasztorne fundacje 

możnowładztwa koronnego w okresie jagiellońskim. Zarys problematyki, [w:] Klasztor w społeczeństwie 

średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996, s. 135; 

M. Maciszewska, Klasztory bernardyńskie w miastach Królestwa Polskiego, s. 574.  

187 K. Malinowski, Jan Gruszczyński, [w:] PSB, t. 9, s. 55-57; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński  

w społeczeństwie, s. 48.  

188 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 16; W. F. Murawiec, Kalisz, [w:] KBP, s. 107-113. 

189 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 53; A. Szulc, Homo religiosus, s. 85.  

190 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 200; APB, rkps M-2, s. 113-114.  

191 Istnieją rozbieżności, co do datowania decyzji króla. W. F. Murawiec podaje rok 1489, jako datę 

wystawienia dokumentu królewskiego (tenże, Kalisz, [w:] KBP, s. 107), natomiast M. Maciszewska 

wskazuje zaś na 1469 rok argumentując swoją tezę tym, że król Jagiellończyk zapewne zatwierdził fundację 

bliskiego mu Gruszczyńskiego w cztery, a nie w dwadzieścia cztery lata po jej rozpoczęciu,  

zob. M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 50.  

192 A. Szulc, Homo religiosus, s. 89.  



  

 

  

55 

 

kolskiego, Hińcza z Rogowa193. Szlachcic przeznaczył dla bernardynów działkę  

na warciańskiej wyspie, która nie należała do jego dóbr, a była własnością starostwa  

i częścią uposażenia urzędu ziemskiego starosty194. Przedsięwzięcie poparł arcybiskup 

Jan Gruszczyński i dzięki niemu papież Paweł II wydał w lipcu 1466 roku zgodę  

na budowę, a we wrześniu fundacja kolska została wcielona do wikarii przez Jakuba  

z Głogowa195. W tym samym roku, jak podaje autor XVIII-wiecznej kroniki klasztoru, 

zgodę na fundację w Kole wydał również Kazimierz Jagiellończyk, który chętnie 

przystawał na zakładanie konwentów bernardyńskich w miastach królewskich196.  

Po śmierci Hińczy z Rogowa, w 1476 roku miejscowość otrzymała dożywotnio od króla 

księżna Anna Sochaczewska, wdowa po Wodzisławie I księciu mazowieckim, która 

otoczyła opieką zakonników, pomagając im nie tylko w budowie konwentu, ale również 

w zorganizowaniu kapituły197. 

          Fakt sprowadzenia bernardynów do Koła przez Hińczę z Rogowa stał się inspiracją 

dla kruszwickiego kanonika Jeranda z Brudzewa, który wyszedł z inicjatywą erygowania 

klasztoru w Warcie, liczącej wówczas około 1500 mieszkańców198. Pomysł Jeranda 

spotkał się z aprobatą mieszczanina Świętosława Darmopycha, który wraz z żoną Anną, 

w 1467 roku, podarował braciom zakonnym grunt pod zabudowania klasztorne199. Jako 

                                                           
193 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 194; T. Słowikowski, Hińcza z Rogowa, [w:] PSB, t. 9, s. 521-523;  

K. Grudziński, Koło, [w:] KBP, s. 140; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 42. 

194 A. Wędzki, Czasy najdawniejsze, [w:] Sześćset lat miasta Koła, red. J. Burszt, Poznań 1963, s. 31. 
195 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 193-194; APB, rkps V-1, 1466-1874: Chronologia conventus Colensis 

ad aedes Beatissimae Virginis Mariae Visitantis Elisabeth in archidiocensis Gnesnensi (...) regimine 

Provinciae A. R. P. J. Nepomuceni Modlibowski (…) conscripta anno Domini 1792, s. 4; M. Maciszewska, 

Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 46. 

196 APB, rkps W-48, 1456-1793: Archivum conventus Rotopolensis seu Colensis sub titulo Sanctae Mariae 

Visitantis Elisabeth in archidiocesi Gnesnensi anno 1790 comparatum, s. 3.  

197 Księżna Anna zmarła w 1482 roku i została pochowana w tamtejszym konwencie, zob. M. Rawita-

Witanowski, Wielkopolskie miasto Koło, jego przeszłość i pamiątki, Piotrków Trybunalski 1912, s. 52-103. 

198 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 199; APB, rkps W-33, s. 336; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 27; 

K. Grudziński, Warta, [w:] KBP, s. 418-426; A. Bartoszewicz, Klasztory bernardyńskie na ziemiach 

polskich w świetle ksiąg miejskich z XV i pierwszej połowy XVI wieku, [w:] Klasztor w mieście 

średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 560 

(dalej: A. Bartoszewicz, Klasztory bernardyńskie na ziemiach polskich); W. Pociecha, Jerand z Brudzewa, 

[w:] PSB, t. 3, s. 8-9.  

199 O donacjach mieszczańskich na rzecz warciańskiego klasztoru pisze A. Bartoszewicz. Autorka 

wspomina o zapisach w testamentach Elżbiety Gawłowej, żony burmistrza Jana Gawła, która w 1468 roku 
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fundatora wymienia się Darmopycha, jednakże należy w tym miejscu nadmienić, iż bez 

wsparcia finansowego Jeranda, ukończenie prac budowlanych nie byłoby możliwe. 

Konwent warciański został przyjęty do wikarii przez Mariana z Jeziorka na kapitule 

obradującej w Krakowie w 1467 roku, podczas której dokonano podziału wikarii 

austriacko-czesko-polskiej200.  

          Ostatnie dwie fundacje bernardyńskie w Wielkopolsce pojawiły sie dopiero  

na początku XVI wieku, a więc czterdzieści lat po utworzeniu konwentu w Warcie.  

Do grona protektorów zakonu obserwanckiego dołączył biskup poznański Jan Lubrański, 

który w 1507 roku sprowadził sześciu braci do Słupcy201. Biskup Lubrański oddał 

bernardynom kawałek ziemi na przedmieściu pyzdrskim, w pobliżu swej posiadłości  

w Ciążeniu202. W czasie, gdy biskup szykował zaplecze materialne do budowy kościoła, 

zakonnicy osiedlili się na przedmieściu w kościółku św. Leonarda i tam prowadzili 

posługi duszpasterskie, tworząc konwent tymczasowy. XV i XVI- wieczne źródła 

bernardyńskie nie zawierają niestety żadnych informacji przybliżających historię 

konwentu słupeckiego. Wiadomości dostarcza dopiero autor XVIII-wiecznej Kroniki 

klasztoru kazimierskiego Dominik Elewski, który wspomina, że miejscowy kler,  

w obawie przed utratą prestiżu wśród wiernych, był przeciwny zakonnikom i wystosował 

do Lubrańskiego rezolucję z nakazem odesłania braci ze Słupcy203. W obliczu 

narastających konfliktów z klerem oraz nieprzychylnie nastawionej ordynariuszowi 

kapitule poznańskiej, biskup zadecydował w 1513 roku o przeniesieniu bernardynów  

do Kazimierza Biskupiego, miasta będącego własnością rodziny Lubrańskich204.  

                                                           

podarowała bernardynom legaty pieniężne po 10 i 12 grzywien, natomiast w 1507 roku 1 kopę groszy  

i florena (prawie 2 grzywny) zapisał zakonnikom Stanisław Bieniaszek, zob. A. Bartoszewicz, Klasztory 

bernardyńskie na ziemiach polskich, s. 565 oraz taż, Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na 

początku XVI wieku, Warszawa 1997, s. 24-26.  

200 K. Grudziński, Warta, s. 418; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 45. 

201 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 29; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie,  

s. 40; L. Hajdukiewicz, Jan Lubrański, [w:] PSB, t. 18, Wrocław 1993, s. 81-84.  

202 K. Grudziński, Słupca, [w:] KBP, s. 338-339; A. Szulc, Homo religiosus, s. 87. 

203 APB, rkps S-ka-1, 1507-1869: Chronologia conventus Casimiriensis ad. S. Johannem Baptistam  

et SS. V Martyris Polonos (...) per (...) Joannem Lubranski episcopum Posnaniensem fundatorem nostrum 

erecti (...) per PF. Dominicum Elewski conscripta, s. 2-4.  

204 Kazimierz Biskupi przeszedł z rąk biskupów lubuskich w posiadanie rodziny Lubrańskich w 1504 roku, 

M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 96.  
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W średniowiecznej historii bernardynów był to jedyny przypadek zmiany lokalizacji 

konwentu.  

          Jako fundatorów placówki w Kazimierzu Biskupim wystąpiło dwóch braci: biskup 

Jan Lubrański i Mikołaj, piastujący funkcję wojewody poznańskiego205. Bracia łączyli 

wielkie nadzieje z translokacją bernardynów do Kazimierza, licząc na reaktywowanie 

popadającego w zapomnienie kultu Pięciu Braci Męczenników i stworzenia z konwentu 

obserwanckiego kultowego miejsca pielgrzymkowego206. Biskup Jan Lubrański 

zobligował się do odzyskania relikwii świętych skradzionych przez Czechów w 1034 

roku. Dzięki temu uzyskał akceptację papieża Leona X na utworzenie fundacji 

kazimierskiej207. Do zgody papieskiej przyłączyli się przychylnie nastawieni temu 

projektowi przedstawiciele władz kościelnych: arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski  

i prowincjał Leon z Łańcuta oraz król Zygmunt I208. Siedzibę konwentu bernardyńskiego 

ulokowano na miejscu pustelni bł. Jana Męczennika, a władze zakonne przyjęły ją do 

wikarii w czasie obrad kapituły odbywającej się w Kobylinie w 1514 roku209.  

          Drugą, po Wielkopolsce, dzielnicą Królestwa Polskiego wyróżniającą się pod 

kątem liczebności konwentów bernardyńskich, była Małopolska, w której to od lat 

pięćdziesiątych do II połowy lat siedemdziesiątych XV stulecia dokonano sześciu 

fundacji: w Krakowie, Tarnowie, Lublinie, Opatowie, Radomiu i przy św. Katarzynie.  

W niniejszym Rozdziale zostanie przedstawionych pięć. Konwent krakowski, jako 

                                                           
205 APB, rkps W-33, s. 403-404; H. E. Wyczawski, Kazimierz Biskupi, [w:] KBP, s. 126-127.  

206 K. Górska-Gołaska, Kazimierz Biskupi w średniowieczu, [w:] Dzieje Kazimierza Biskupiego,  

red. Z. Chodyła, cz. 1: Monografia, Kazimierz Biskupi - Poznań 1993, s. 44-47; H. E. Wyczawski, Klasztor 

bernardynów w Kazimierzu Biskupim 1514-1896, [w:] Dzieje kultu Pięciu Braci Męczenników w Polsce  

i w Europie, red. A. Szymkowski, cz. 2: Dzieje Kazimierza Biskupiego, Kazimierz Biskupi 2002, s. 113.  

207 Relikwie Pięciu Braci Męczenników za sprawą Lubrańskiego trafiły do katedry poznańskiej w latach 

dwudziestych XVI wieku. Dopiero dzięki staraniom biskupa Latalskiego w 1536 roku zostały przeniesione 

do kościoła kazimierskiego, zob. K. Górska-Gołaska, Kult Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu 

Biskupim, [w:] Dzieje Kazimierza Biskupiego, red. A. Chodyła, cz. 1: Monografia, Kazimierz Biskupi-

Poznań 1993, s. 11-21; K. Górska-Gołaska, Kult Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim. 

Rozwój towarzyszącej mu legendy, „Roczniki Historyczne” 61 (1995), s. 111-140; P. Lipski, Kult Pięciu 

Braci Męczenników według kroniki bernardyńskiej konwentu kazimierskiego (1514-1863), [w:] Dzieje 

kultu Pięciu Braci Męczenników w Polsce i w Europie, red. A. Szymkowski, cz. 2: Dzieje Kazimierza 

Biskupiego, Kazimierz Biskupi 2002, s. 87-111. 

208 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 224. 

209 H. E. Wyczawski, Klasztor bernardyński w Kazimierzu, s. 113-114; A. Szulc, Homo religiosus, s. 71.  
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macierzysty i zarazem największy w Polsce, został opisany w Rozdziale III niniejszej 

dysertacji210.  

          W 1459 roku, do Tarnowa, należącego do szlacheckiej rodziny herbu Leliwa, 

ściągnął bernardynów jeden z właścicieli miasta, Jan Amor Tarnowski. Fundator 

rozpoczął rozmowy na temat erygowania konwentu w Tarnowie z Janem Kapistranem 

już w 1453 roku211. Ostatecznie do fundacji doszło w 1459 roku, po uzyskaniu przez 

Tarnowskich środków materialnych na realizację zabudowań kościelno-klasztornych212. 

Współfundatorem konwentu był brat Jana Amora - Rafał, kanonik krakowski  

i przemyski, który obrał go sobie na miejsce spoczynku213. 

          W Lublinie, mieście liczącym wówczas około 4000 mieszkańców, doszło  

do ufundowania konwentu bernardyńskiego w 1459 roku. Inicjatorami było kilku 

mieszczan, którzy przedłożyli pomysł erygowania placówki obserwanckiej władzom 

zakonnym. Idea ta spotkała się z akceptacją i w 1460 roku Gabriel z Werony, podczas 

obrad kapituły w Opawie, wydał zgodę, włączając tym samym fundację lubelską  

do wikarii214. Zakonnicy otrzymali plac na przedmieściu i dzięki ofiarności mieszkańców 

Lublina rozpoczęli w tym samym roku budowę kościoła i klasztoru. Jan Długosz, jako 

fundatorów, wymienia mieszczanina Macieja Kuninogę, rajcę miejskiego Jakuba Kwanta 

                                                           
210 Rozdział III, s. 71 niniejszej pracy.  
211 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 186; A. Chadam, Tarnów, [w:] KBP, s. 373-378.  

212 Sprawa datacji konwentu nie jest do końca jasna. Na dyplomie fundacyjnym widnieje data 23.XI.1499. 

Według K. Kantaka jest to data błędna (tenże, Bernardyni polscy, t. 1, s. 15, przypis 50), opinię historyka 

zakonu popiera M. Maciszewska (taż, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 51). Datę 1499 przyjął  

A. Chadam (tenże, Tarnów, [w:] KBP, s. 373) oraz M. Trusz i Z. Rogowski (zob. M. Trusz, Z. Rogowski, 

Klasztor bernardynów w Tarnowie, [w:] Tarnów. Zamieście i Burek, red. S. Potępa, t. 3, Tarnów 1996,  

s. 332), którzy kierowali się odpisami znajdującymi się w źródłach bernardyńskich: APB, rkps M-25,  

s. 100; APB, rkps XIV-a-1, 1451-1895: Archivum conventus Tarnoviensis P.P. Bernardinorum collectum 

et scriptum a.D. 1656 per Danielem Zielinski (...) sub Patre Antonio Szumlanski gwardiano, s. 89.  

213 J. Leniek, Tarnów za czasów Lelewitów, Tarnów 1911, s. 50; A. Witkowski, 500-lecie klasztoru  

OO. Bernardynów w Tarnowie, „Currenda. Pismo urzędowe Diecezji Tarnowskiej” 110 (1960), nr 3,  

s. 221-222; W. Dworzaczek, Lelewici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego w XIV - XV w., 

Warszawa 1971, s. 96-97, 215-226.  

214 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 15; A. Chadam, Lublin, [w:] KBP, s. 188-192; H. Gawarecki,  

O dawnym Lublinie: szkice z przeszłości miasta, Lublin 1986, s. 37-38; J. R. Marczewski, Duszpasterska 

działalność Kościoła w średniowiecznym Lublinie, Lublin 2002, s. 181-183; A. Szulc, Homo religiosus,  

s. 84.  



  

 

  

59 

 

oraz Mikołaja, doktora dekretów215. Nieco inaczej sprawę darczyńców przedstawił  

w swojej kronice Jan Komorowski, który oprócz wspomnianego doktora Mikołaja 

wskazuje Kazimierza Jagiellończyka. Tę informację powtarzali za Komorowskim 

autorzy późniejszych bernardyńskich kronik216. Wiadomo jednak, że król wsparł 

bernardynów lubelskich dopiero w 1469 roku, a więc 9 lat po faktycznym założeniu 

konwentu217.  

           W historii fundacji polskich konwentów obserwanckich zdarzył się tylko jeden 

przypadek, kiedy zakonnicy przejęli istniejący już kościół. Miało to miejsce w Opatowie 

należącym od 1237 roku do biskupów lubuskich. W 1467 roku, za zgodą bp Krzysztofa 

Fryderyka II, będącego ówczesnym właścicielem miasta, bernardyni objęli, położony  

na przedmieściu Żmigród, kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP218. 

Biskup lubuski przekazał dodatkowo pod budowę klasztoru przylegające do kościoła 

ziemie i dwa ogrody, użytkowane dotychczas przez dziekana Jana Mychowskiego. 

Fundacja opatowska spotkała się z aprobatą władz kościelnych, które reprezentował 

biskup krakowski Jan Rzeszowski oraz władz zakonnych, które na kapitule odbywającej 

się w 1469 roku w Lublinie włączyły nowy konwent do wikarii219. Przekazanie 

bernardynom kościoła parafialnego wywołało sprzeciw wśród miejscowego kleru,  

na którego czele stanął pleban Kanowski220. Długoletnie zatargi spowodowały, że 

                                                           
215 J. Długosz, Liber beneficiorum, s. 480. W „Spominkach lubelskich” pojawia się zaś oprócz Kwanty  

i Kuninogi osoba o imieniu Kyerstan. O ile Kuninogę i Kwantę możemy zidentyfikować, tak problem 

pojawia się przy ostatnim nazwisku, zob. Spominki lubelskie 1456-1497, [w:] MPH, t. 3, wyd. A. Bielowski, 

Lwów 1878, s. 254 (dalej: Spominki lubelskie). M. Maciszewska przypuszcza jednak, że chodziło  

o Mikołaja, który był synem Krystyna (Kyerstana) z Lublina, zob. M. Maciszewska, Klasztor bernardyński 

w społeczeństwie, s. 43; zob. też: J. Kowalczyk, Kościół pobernardyński w Lublinie i jego stanowisko  

w renesansowej architekturze Lubelszczyzny, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2 (1957), z. 2,  

s. 137-144.  

216 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 188, 238; APB, rkps RGP-b-2, 1460-1667: Laconicum novellae 

Provinciae Russiae titulo Immaculate conceptionis B.V.M (...) collectum fratre Bernardino Kaliski (...) 

compilatum Leopoli ad s. Andream Apostolorum die 17 Aprilis anno Domini 1647, s. 166; APB,  

rkps XXIII-1, 1471-1941: Acta seu monumenta diversa ex duobus vetustissimus proctocollis conventus 

istius Samboriensis (...) anno Christi 1780 collecta et in unum volumen istud compilata, s. 43.  

217 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 43; A. Szulc, Homo religiosus, s. 84.  

218 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 28; K. Grudziński, Opatów, [w:] KBP, s. 239-244.  

219 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 203-206; A. Szulc, Homo religiosus, s. 86.  

220 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 229; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 49.  
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Opatów doczekał się zatwierdzenia papieskiego dopiero w 1472 roku i wówczas biskup 

krakowski po raz drugi wystawił akt erekcyjny zakonnikom oraz postanowił, że nowym 

kościołem parafialnym będzie świątynia pw. św. Marcina221. Zatargi z duchowieństwem 

diecezjalnym zakończyły się w 1479 roku po śmierci plebana Kanowskiego222.  

          Fundatorem placówki w Radomiu, kolejnej po Opatowie, był król Kazimierz 

Jagiellończyk223. Zgodę na fundację wydał papież Paweł II. Wikariusz Marian z Jeziorka 

wraz z władzami zakonu zatwierdził konwent radomski na sierpniowej kapitule w 1468 

roku, tuż po utworzeniu samodzielnej wikarii polskiej. Potwierdzenie zaś od biskupa 

krakowskiego Jana Rzeszowskiego nadeszło kilka miesięcy po obradach kapituły w maju 

1469 roku224. Monarcha przeznaczył dla zakonników parcelę leżącą poza murami swych 

radomskich włości, a do załatwiania najważniejszych spraw związanych z fundacją 

wyznaczył starostę radomskiego Dominika Kazanowskiego, który, z pomocą Stanisława 

Gaworzyńskiego kustosza warszawskiego, czuwał nad przebiegiem prac budowlanych, 

co umożliwiło bernardynom wprowadzenie się jeszcze w tym samym roku do nowego 

kompleksu kościelno-klasztornego225.  

          W 1477 roku powstał klasztor św. Katarzyny położony u podnóża Łysicy w Górach 

Świętokrzyskich. Został on ufundowany przez przychylnego zakonnikom biskupa 

krakowskiego Jana Rzeszowskiego226. Konwent ulokowano w niedalekiej odległości  

od benedyktyńskiego opactwa Świętego Krzyża, posiadającego relikwie św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej sprowadzone około 1399 roku przez rycerza Więcławka227. W zamyśle 

                                                           
221 APB, rkps M-25, s. 106-107; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 32-34.  

222 Jeszcze w 1475 roku papież Sykstus IV wystosował do opata benedyktyńskiego klasztoru Św. Krzyża 

prośbę, aby ten pilnował, by kler ze św. Marcina nie naprzykrzał się bernardynom, zob. APB, rkps M-25,  

s. 109; K. Grudziński, Opatów, s. 239-240; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie,  

s. 50.  

223 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 28; K. Grudziński, Radom, [w:] KBP, s. 293-301.  

224 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 199; APB, rkps M-25, s. 343.  

225 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 201; Maciszewska podaje, że w wyniku uznania Kazanowskiego 

wykonawcą woli króla A. Boniecki wziął błędnie go za fundatora, por. A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX, 

Warszawa 1906, s. 355-356; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 63. Tę samą 

informację, jakoby Dominik Kazanowski był współfundatorem konwentu znalazłam u M. Kutznera,  

zob. tenże, dz. cyt., s. 282. 

226 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 219-221; J. Zdanowski, Erem bernardyński św. Katarzyny u stóp Łysicy, 

Kraków 1949; K. Grudziński, Święta Katarzyna, [w:] KBP, s. 371. 

227 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 115; A. Szulc, Homo religiosus, s. 86.  
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fundatora, bernardyni mieli sprawować pieczę nad opuszczonym przez benedyktynów 

opactwem (ok. 1437 r.)228 oraz wspomagać pątników przybywających na Święty Krzyż. 

20 stycznia 1478 roku, w pobliskim miasteczku Bodzentyn, biskup wydał akt fundacyjny, 

który zatwierdził ówczesny wikariusz Chryzostom z Ponieca229. Dzięki reaktywowaniu 

przez Rzeszowskiego pustelni zakonnej, placówka uzyskała w prowincji status eremu 

 i stała się miejscem kontemplacji braci230.  

         W latach 1454 - 1498, na prężnie rozwijającym się pod kątem społeczno-

gospodarczym Mazowszu, powstały łącznie trzy fundacje obserwanckie. Historia 

bernardynów w tej dzielnicy Korony rozpoczęła się, kiedy do Warszawy sprowadziła 

zakonników księżna Anna z Holszańskich, wdowa po Bolesławie III księciu 

mazowieckim231. Zgodę na założenie konwentu w stolicy mazowieckiej wydał sam Jan 

Kapistran, którego księżna poznała osobiście w Krakowie, w lutym 1454 roku, podczas 

uroczystości zaślubin króla Kazimierza232. Za zgodą Kapistrana wyprawiono wówczas  

z Krakowa do Warszawy Jakuba z Głogowa wraz z pięcioma braćmi i nakazano im, aby 

pomogli księżnej w budowie kościoła i klasztoru233. Anna Mazowiecka przekazała 

braciom grunty na skarpie wiślanej przy strumieniu Kamionka, leżące niedaleko jej 

                                                           
228 Przyczyny opuszczenia przez benedyktynów opactwa nie są znane. Komorowski podaje, że miało  

to miejsce w 1437 roku, natomiast M. Derwich optuje za datą 1477 uzasadniając, że stało się to na skutek 

obniżenia poziomu życia zakonnego w świętokrzyskim opactwie, zob. tenże, Benedyktyński klasztor  

Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1992, s. 465-466.  

229  Biskup podarował bernardynom teren z ogrodami, łąkami, ziemią orną, stawami oraz lasem. 

Zob. Jan z Komorowa, Memoriale, s. 219; J. Garbacik, Erekcja kościoła i klasztoru św. Katarzyny 

pod Bodzentynem, „Radostowa” 11-12 (1937), s. 202.  

230 Konwent św. Katarzyny został nazwany eremickim przez Jana Komorowskiego „locus Sancte 

Katherine Heremo” (tenże, Memoriale, s. 219) oraz Innocentego z Kościana „locus eremi ad Sanctam 

Catherinam Virginem”, zob. APB, rkps W-20, 1453-1683: Incipit cathalogus fratrum mortuorum ordinis 

Minorum de Observantia (...) in Polona conscriptus (...) per patrem Innocentium a Costen dictum 

Chalibsillus socioque eius (…) p. Josepho de Poniec (…), s. 69.  

231 W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s. 11.  

232 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 172-173; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 11; W. F. Murawiec, 

Warszawa, [w:] KBP, s. 398-409; K. Pacuski, Formowanie się sieci klasztorów i placówek zakonnych  

na Mazowszu do końca XV wieku, [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek, 

red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 75.  
233 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 312; APB, rkps S-wa-1, 1454-1731: Archivum Conventus Varsaviensis 

Fratrum Minorum Observantium ad Sanctam Annam in suburbio Cracoviensi compilatum opera  

F. P. Joannis Kamieński (...) Anno 1729, s. 3.  
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książęcego zamku234. Zabudowania klasztorne dwukrotnie na przestrzeni siedmiu lat 

strawił ogień. Z XVII-wiecznej kroniki klasztornej Ludwika Zbąszyńskiego 

dowiadujemy się, że konwent przetrwał w pierwotnej formie do 1507 roku, kiedy to po 

raz pierwszy dotknęła go klęska pożaru235. Trzy lata po tym wydarzeniu, odbudowy 

podjął się gwardian Antoni z Biecza wspierany finansowo przez mieszczanina Baltazara 

Bulcholczera236. Po drugim pożarze, który miał miejsce około 1514 roku, wikariusz Rafał 

z Proszowic, podczas kapituły obradującej w Samborze, wyznaczył na gwardiana 

konwentu warszawskiego Jana Komorowskiego i jednocześnie uczynił go kierownikiem 

budowy237. Bernardyni warszawscy cieszyli się przychylnością rodziny książęcej,  

nie tylko Anny Mazowieckiej, ale i innych jej członków, jak chociażby wnuka Anny, 

Bolesława V i wdowy po jego bracie Konradzie III Rudym - Anny Radziwiłłównej, 

którzy przez długie lata otaczali zakonników opieką i subsydiowali wszelkie 

przedsięwzięcia budowlane238.  

          Powstanie drugiej mazowieckiej fundacji Braci Mniejszych Obserwantów zostało 

zainicjowane w 1468 roku w Łowiczu, przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana 

Gruszczyńskiego, fundatora powstałego trzy lata wcześniej klasztoru w Kaliszu239. 

Bernardyński protektor przekazał zakonnikom ziemie na przedmieściach Łowicza, 

położone na południe od Nowego Miasta. Po uzyskaniu konfirmacji na realizację fundacji 

od papieża Pawła II, przekazano na ręce biskupa krakowskiego Jana Lutka, apostolskiego 

                                                           
234 APB, rkps W-34, XVI - XVIII: Topographica ac chronologia conventum Provinciae Maioris Poloniae 

descripto (...) opera et studio admodum reverendi piae memoriae Patris Augustini Ciepliński, s. 44.  

235 APB, rkps W-30, 1463-1604: Chronologica Provinciarum ordinis Fratrum Minorum Regularis 

Observantiae vulgo Bernardinorum in regnis Poloniarum relatio cum topographica conventum Provinciae 

S. Mariae Angelorum seu Maioris Poloniae delineatione (...) opera fratris Ludovici Zbąszyni, s. 4.  

236 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 312; APB, rkps S-wa-1, s. 72; Księga radziecka miasta Starej 

Warszawy, t. 1: 1497-1527, wyd. A. Wolff, Wrocław 1963, s. 65; W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, 

s. 27. 

237 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 313; APB, rkps S-wa-1, s. 85.  

238 W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s. 75; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński  

w społeczeństwie, s. 51; A. Szulc, Homo religiosus, s. 79. Nie tylko rodzina książęca miała wkład  

w utrzymanie bernardynów. O zapisach na ich rzecz w testamentach mieszczańskich: A. Bartoszewicz, 

Klasztory bernardyńskie na ziemiach polskich, s. 564-566.  

239 Jan z Komorowa podaje datę 1468, jako rok erekcji klasztoru, tenże, Memoriale, s. 200; K. Kantak, 

Bernardyni polscy, t. 1, s. 27-28; A. Pabin, Łowicz, [w:] KBP, s. 202-208; K. Pacuski, Formowanie się sieci 

klasztorów, s. 75; A. Szulc, Homo religiosus, s. 85.  
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komisarza do spraw nowych fundacji, dokument zatwierdzający projekt240. Dzięki temu, 

zakonnicy wprowadzili się do drewnianych zabudowań kościelno-klasztornych  

i rozpoczęli działalność duszpasterską. W 1470 roku nastąpiła formalna akceptacja  

ze strony władz zakonnych i ówczesny wikariusz Marian z Jeziorka włączył Łowicz  

w struktury prowincji polskiej241.  

          Klasztor bernardyński w Skępem zamyka fundacje powstałe na ziemi 

mazowieckiej. Fundatorem tej placówki był dziekan gnieźnieński, późniejszy biskup 

chełmski, Mikołaj Kościelecki, który sprowadził tu zakonników w 1498 roku. Intencją 

Kościeleckiego było, aby obserwanci przejęli pieczę nad utworzonym w tym miejscu 

ośrodkiem pielgrzymkowym, w którym rozwijał się od 1494 roku kult słynącej łaskami 

figury Najświętszej Marii Panny242. Niestety, zarówno fundator, jak i zakonnicy, spotkali 

się z oporem władz kościelnych, co do zatwierdzenia fundacji. Skępe zostało 

zaakceptowane przez prowincjała Władysława z Gielniowa podczas obrad kapituły  

w 1498 roku. Jan z Komorowa podaje, że sprawą fundacji zajmowały się jeszcze kapituły 

w 1499 i 1502 roku, aby ostatecznie usankcjonować ją w 1509 roku243. Wątpliwości 

rodziła lokalizacja konwentu. Usytuowanie go w miejscu położonym wśród lasów  

i oddalonym znacznie od dużych aglomeracji miejskich budziło obawę, że nie zostaną 

zapewnione braciom odpowiednie środki do utrzymania244. Wszystkie te perturbacje 

                                                           
240 Dokument datowany jest na lipiec 1469 rok, zob. APB, rkps W-53, 1470-1806: Topographica  

de conventu Lovicensi Fratrum Minorum Regularis Observantiae vulgo Bernardinorum narratio (...) facta 

per fratrem Ludovicum Zbąszynium (...) olim dicti conventus gwardianum anno Domini 1647.  
241 A. Pabin, Łowicz, s. 202-203; A. Szulc, Homo religiosus, s. 85.  

242 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 285, 288, 303; Archiwum Diecezjalne w Płocku (dalej: ADPł),  

rkps 115: Topographia coenobii Skąpensis 1498-1654, s. 41; W. F. Murawiec, Skępe, [w:] KBP, s. 322-

334; J. Krytosik, Krótka wiadomość o Skępem łaskami Najświętszej Maryi Panny wsławionem, Płock 1934, 

s. 20-24; M. Maciszewska, Poznańska Matka Boska ze Skępego, „KMP” 62 (1994), nr 3-4, s. 167-170. 

243 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 303; Szymon z Poznania, autor kroniki z XVII wieku podaje zaś datę 

1507, zob. ADPł, rkps 115, s. 41-43. 

244 ADPł, rkps 115, s. 41-43; M. Maciszewska, Skępe. Początki klasztoru bernardyńskiego i ośrodka kultu 

maryjnego, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska,  

H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 297-307.  
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przyczyniły się do opóźnień w budowie konwentu, którą rozpoczęto dopiero w 1508 

roku245. Do tego czasu bracia mieszkali w domu fundatora.  

          Na Kujawach, dzielnicy położonej nieopodal Prus Królewskich, powstał tylko 

jeden dom obserwancki. Z polecenia króla Kazimierza Jagiellończyka, do Bydgoszczy 

ściągnął bernardynów w 1480 roku biskup Zbigniew Oleśnicki246. Monarcha przekazał 

zakonnikom ziemie położone na przedmieściu, na prawym brzegu rzeki Brdy. Teren  

ten niestety nie cieszył się dobrą reputacją, ze względu na zamieszkujących go ludzi, 

zaliczanych do społecznego marginesu247. Takie ulokowanie konwentu wydawało  

się przedstawicielom władz zakonnych: Michałowi Balowi i Stanisławowi z Kłobucka 

przedsięwzięciem niebezpiecznym. Wywołało również sprzeciw biskupa i starosty 

bydgoskiego, Jana Kościeleckiego248. Po zażegnaniu sprzeczki dotyczącej lokalizacji, 

konwent bydgoski, za sprawą ówczesnego prowincjała Michała z Jeziorka, przyjęła  

do prowincji kapituła, która odbyła się w kwietniu 1480 roku. Pomoc w budowie kościoła  

i klasztoru okazali okoliczni możnowładcy: Hińcza z Rogowa oraz Jarand z Brudzewa, 

którzy sfinansowali projekt fundacyjny249. 

          Na wschodnich rubieżach państwa, dzięki działalności i hojnej pomocy materialnej 

miejscowego możnowładztwa oraz mieszczaństwa, powstało łącznie siedem domów 

                                                           
245 APB, rkps W-61, 1495-1775: Chronotopographica conventus Skąpensis descripto seu temporis,  

quo receptus est loci, in quo fundatus, licet non graphice fide tamen integra et nullo lubricae fidei naevo 

notata delineatio, s. 24-25; M. Krajewski, Skępe. Zarys dziejów i obraz współczesny, Rypin 1996, s. 30-34.  

246 Monarcha przebywał często w Bydgoszczy w okresie wojny trzynastoletniej i być może ten fakt 

przesądził o decyzji usytuowania właśnie tu domu obserwanckiego, Jan z Komorowa, Memoriale,  

s. 228-229; A. Pabin, Bydgoszcz, [w:] KBP, s. 35-40; A. Szulc, Homo religiosus, s. 78.  

247 „...nam ibidem erat locum multorum inhonestatu et iniquitatam non scribendarum per horrore",  

cytat za: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 278.  

248 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 109.  

249 Pierwszy etap prac nad zabudowaniami kościelno-klasztornymi zakończono w 1485 roku. Budową 

kierował ówczesny gwardian klasztoru Sebastian z Bieczyny. Po 1490 roku przystąpiono do rozbudowy 

pod nadzorem brata Cherubina. Kronika klasztoru bydgoskiego podaje, że bracia sami przygotowywali 

teren zwożąc kamienie, karczując krzewy, szykując wapno i cegły, zob. Kronika Bernardynów bydgoskich, 

wyd. K. Kantak, „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 33 (1907), s. 36 (dalej: Kronika 

Bernardynów bydgoskich). Hińcza z Rogowa: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 199; K. Kantak, Bernardyni 

polscy, t. 1, s. 37 oraz na temat Jaranda z Brudzewa: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 199; APB, rkps  

W-47, 1456-1793: Testimonia erectionis, fundationis etc. ex manuscripto vetusto in pergameno relicta 

conventus Cobilinensis, s. 4.  
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obserwanckich. Bernardyni pojawili się najpierw na Rusi Czerwonej, gdzie w latach 1460 

- 1474 utworzono trzy klasztory. Na Litwie zaś, pierwszy konwent powstał w 1468 roku. 

Na przestrzeni trzydziestu lat zrealizowano tu cztery fundacje w największych  

i strategicznych miastach litewskich.  

          Pierwszy na ziemiach ruskich konwent powstał we Lwowie, za sprawą tamtejszego 

wojewody Andrzeja ze Sprowy i Kupnowic herbu Odrowąż, który podczas pobytu  

w Krakowie, jako gość na ślubie króla Jagiellończyka z Elżbietą Rakuszanką, wystarał 

się o zgodę na realizację fundacji250. Na prośbę Odrowąża przystał Jan Kapistran, 

upatrując w tym przedsięwzięciu szansę na stworzenie ośrodka misyjnego, pomocnego 

w nawracaniu prawosławnych. Do Lwowa w 1460 roku, wraz z Odrowążem, przybyło 

dwóch nieznanych z imienia i nazwiska mnichów bernardyńskich251. Rozpoczęcie 

budowy napotkało jednak na trudności. Wojewoda ruski natrafił na zdecydowany 

sprzeciw arcybiskupa Grzegorza z Sanoka, lwowskiej kapituły katedralnej oraz 

mieszczan. Odrowąż zamierzał bowiem ulokować zakonników na przedmieściu 

Halickim - parceli, która nie należała do jego gruntów rodowych, ale będącej własnością 

starostwa. Dodatkowo konflikt podsycała, nieakceptowana przez społeczeństwo, 

zaborcza polityka ekonomiczna wojewody252. Spór zażegnał król Kazimierz 

Jagiellończyk, który w kwietniu 1460 roku przybył do Lwowa i opowiedział się po stronie 

Odrowąża. Pod wpływem monarchy arcybiskup Grzegorz zmienił zdanie i wyraził zgodę 

na fundację klasztoru253. Budowa konwentu rozpoczęła się jeszcze w tym samym roku. 

                                                           
250 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 191; APB, rkps RGP-b-2, s. 11; K. Kantak, Bernardyni polscy,  

t. 1, s. 15; H. E. Wyczawski, Lwów, [w:] KBP, s. 193-197; K. A. Sitnik, Geneza sprowadzenia, s. 156.  

251 APB, rkps M-2, s. 71; APB, rkps XXIII-1, s. 12-13; APB, rkps RGP-b-4, 1460-1869: Erectio Provinciae 

Russiae ordinis Minorum Regularis Observantiae sub titulo Immaculate Conceptionis B. V. Mariae,  

s. 8-9; APB, rkps XXIV-K-1, 1637-1757: Erectio provinciae Russiae sub titulo Immaculate Conceptionis 

B. Mariae Virginis cum omnibus descriptis conventibus Socaliensi conventiu offertur, consecratur, 

dedicatur anno Virginaei Partus 1680 die 23 mensis Octobris, s. 14; N. Golichowski, Kościół  

OO. Bernardynów we Lwowie, Lwów 1911, s. 7. 
252 J. Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku, Lublin 

1986, s. 308-309; por. Ł. Charewiczowa, Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925.  
253 A. Prochaska, Konfederacja lwowska 1464 roku, „Kwartalnik Historyczny” 6 (1892), z. 4, s. 750, 762; 

M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 47.  
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Wzniesiono wówczas, zgodnie z Regułą bernardyńską, skromną siedzibę mieszkalną oraz 

niewielki kościół254. 

          Do realizacji drugiej placówki na terenach Rusi Czerwonej, doszło w Przeworsku 

w 1465 roku, dzięki właścicielowi miasta, wielkiemu marszałkowi koronnemu Rafałowi 

Jakubowi Tarnowskiemu z Jarosławia herbu Leliwa255. Po otrzymaniu w tym samym 

roku przyzwolenia na realizację fundacji od wikariusza generalnego zakonu, Marka  

z Bolonii i wikariusza prowincji Jakuba z Głogowa, zakonnicy rozpoczęli budowę swej 

siedziby. Dzięki korzystnemu usytuowaniu na trasie do Lwowa, konwent przeworski stał 

się ważnym punktem na mapie administracyjnej wikarii austriacko-czesko-polskiej.  

          Ostatni obserwancki konwent ruski powstał w Samborze, z inicjatywy członków 

rodziny Odrowążów, których łączyły z bernardynami silne więzi. Wśród badaczy nie ma 

zgodności, co do daty jego erygowania. Jan Komorowski nie umieścił tej informacji  

w swojej kronice, zaś źródła zakonne, z końca XVI i XVIII wieku, wskazują na rok 

1471256. Kantak, historiograf zakonu, uważa, że był to rok 1474, czyli wówczas,  

gdy Michał Bal, wikariusz prowincji, dokonał przyjęcia miejsca pod założenia 

klasztorne257. Fundatorami siedziby bernardyńskiej w Samborze było małżeństwo 

wojewody ruskiego Jana Odrowąża (brata Andrzeja) i Beaty z Tęczyńskich. Zgodnie  

z intencją donatorów, zakonnicy mieli modlić się o narodziny potomka Jana i Beaty,  

a sam kościół miał spełniać funkcję rodowej nekropolii258. 

                                                           
254 Konwent strawił pożar, który wybuchł w 1465 roku. W tym samym roku podjęto się odbudowy 

zabudowań kościelno-klasztornych i przetrwały one do końca XVI wieku, zob. T. M. Trajdos, Bernardyni 

lwowscy w XV wieku, [w:] 550 lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003),  

red. W. F. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 179; T. M. Trajdos, Dobroczyńcy 

medykantów średniowiecznego Lwowa, „Społeczeństwo Polski Średniowiecznej” 8 (1999), s. 219-254. 

255 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 192, 201; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 16; J. Bębenek, Kościół 

i klasztor OO. Bernardynów, [w:] Siedem wieków Przeworska, red. A. Kunysz, Rzeszów 1971, s. 338-341; 

A. Chadam, Przeworsk, [w:] KBP, s. 278-284; J. Kłoczowski, Zakony w diecezji przemyskiej obrządku 

łacińskiego w XIV-XVII wieku, „Nasza Przeszłość” 43 (1975), s. 34. 
256 O Samborze: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 214; APB, rkps M-2, s. 128; APB, rkps XXIII-1, s. 135; 

A. Chadam, Sambor, [w:] KBP, s. 311; K. A. Sitnik, Geneza sprowadzenia, s. 147.  

257 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 28. M. Maciszewska podziela pogląd Kantaka i przyjmuje  

rok 1474, jako moment erygowania konwentu, zob. taż, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 44. 

258 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 214; A. Kuczera, Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta 

Sambora i ekonomii samborskiej, t. 1, Sambor 1935, s. 360.  
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          Kilka miesięcy po podjęciu decyzji w 1467 roku przez władze zakonne  

o ustanowieniu samodzielnej wikarii polskiej, papież Paweł II, na prośbę króla 

Kazimierza Jagiellończyka, wydał zgodę na wybudowanie dwóch placówek 

bernardyńskich na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na lokalizację wybrano 

stolicę tych ziem Wilno oraz prężnie rozwijające się pod kątem gospodarczym Kowno.  

          Do pierwszego z tych miast, sprowadził zakonników król, realizując tym samym 

swoją misję nawracania ziem litewskich z prawosławia na wiarę chrześcijańską259. 

Monarcha podarował obserwantom nie tylko plac pod siedzibę zakonu, znajdujący  

się nieopodal rzeki Wilenki, ale również wspierał finansowo prace budowlane260. 

Dokument erekcyjny został wydany późno przez króla, bo dopiero we wrześniu 1469 

roku. Jednakże zakonnicy, mając wcześniejsze przyzwolenie Jagiellończyka oraz zgodę 

ordynariusza Mikołaja Dzierzkowicza, rozpoczęli budowę już w 1468 roku261. 

          Początek fundacji w Kownie dała parcela przedmiejska, podarowana w 1468 roku 

przez Stanisława Sandziwojewicza, nadwornego marszałka litewskiego i starostę 

grodzieńskiego. Jako współzałożyciela klasztoru wymienia się Iwaszkę (Jana) 

Wiażewicza, starostę koweńskiego, męża siostry Stanisława, który podjął  

się sfinansowania prac budowlanych262. W 1468 roku, zaraz po otrzymaniu zgody  

od władz zakonnych, bernardyni rozpoczęli wznoszenie pierwszych drewnianych 

zabudowań klasztornych263. Oficjalny dokument erekcyjny został wydany przez 

fundatorów dopiero w kwietniu 1471 roku264.  

                                                           
259 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 13-14; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 28; K. Grudziński, Wilno, 

[w:] KBP, s. 433-440; R. Janoniene, Bernardinų bažnyčios Lietuvoje: interjerų restauracija ir dvasingumo 

atgimimas, [w:] 550 lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W. F. Murawiec,  

D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 643.  

260 P. Kanevičius, Die Renaissance der Architektur von den Kirchen und Klöstern des Bernhardinerordens 

in Lituaen nach dem zweiten Weltkrieg im XX- XXI Jh., [w:] 550 lat obecności OO. Bernardynów w Polsce 

(1453-2003), red. W. F. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 653. 

261 K. Grudziński, Wilno, s. 433; A. Szulc, Homo religiosus, s. 78. Zob. też: W. Jäger, Die St. Annakirche 

und die Klosterkirche von St. Bernardin und St. Michael in Wilna, Wilno 1918 oraz D. Kaczmarczyk, 

Kaplica św. Anny przy kościele bernardynów w Wilnie, [w:] „Teka Komisji Historii Sztuki”, t. IV, Toruń 

1979, s. 83-160.  

262 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 202; APB, rkps M-2, s. 117; APB, rkps M-25, s. 289.  

263 K. Grudziński, Kowno, [w:] KBP, s. 149. 

264 APB, rkps M-25, s. 290.  
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        W 1479 roku, dzięki litewskiemu magnatowi Marcinowi Gasztołdowi oraz jego 

dwóm kolejnym żonom265, erygowano trzecią litewską fundację obserwancką -  

w Tykocinie. Gasztołd, piastujący stanowisko wojewody kijowskiego, już od roku 1471 

otaczał się bernardynami z klasztoru wileńskiego i cenił ich za wierną służbę kapelańską 

na swoim dworze. Realizacji konwentu w Tykocinie przyświecały zatem osobiste 

pobudki fundatora, który chciał w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność wobec 

zakonników. Sceptycznie podchodziły do tego pomysłu władze zakonne, obawiające się 

słabej kondycji społeczno-ekonomicznej Tykocina, który prawa miejskie zyskał dopiero 

w 1424 roku266. Zapewnienie ze strony Gasztołda o stałym materialnym wsparciu, jak  

i pomysł na to, aby Tykocin stał się dla bernardynów zapleczem misyjnej działalności 

wśród prawosławnych, zadecydowały ostatecznie o zgodzie władz zakonnych i przyjęciu 

konwentu do wikarii na kapitule w maju 1479 roku. Rok później oficjalnie fundację 

zatwierdził papież Sykstus IV, który liczył na powodzenie bernardyńskiej misji 

duszpasterskiej na wschodzie267.  

          Król Kazimierz Jagiellończyk zaszczepił ideę bernardyńskich misji 

duszpasterskich w swoim synu Aleksandrze, który od 1492 roku sprawował władzę, jako 

wielki książę litewski. Poślubiając Helenę, córkę Iwana II wielkiego księcia 

moskiewskiego, książę obiecał wszakże, że doprowadzi żonę do zmiany wyznania.  

Z pomocą przyszli bernardyni proponując, iż zastosują łagodną formę przejścia Heleny 

na katolicyzm, która polegałaby na uznaniu przez nią zwierzchności papieża, a nie 

poprzez niepotrzebną według nich rebaptyzację268. Na propozycję bernardynów niestety 

nie przystała księżniczka, przez co nie doszło do jej ukoronowania. Podobnie, jak 

przedstawiciele rodu Odrowążów i Gasztołdów, Aleksander był pełny uznania dla 

                                                           
265 Obydwie żony Gasztołda były kniaziównymi Holszańskimi - pierwsza nie jest znana z imienia, druga 

to Anna. Jan z Komorowa, Memoriale, s. 224-225; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 28, 37;  

W. F. Murawiec, Tykocin, [w:] KBP, s. 392-396. 

266 M. Maciszewska, Klasztory bernardyńskie w miastach, s. 573; zob. też: J. Jarnutowski, Tykocin  

w dawnej ziemi bielskiej, „Biblioteka Warszawska” 4 (1885), s. 165-187; Studia nad społeczeństwem  

i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w., red. A. Wyrobisz, Warszawa 1981, s. 121, 190.  

267 APB, rkps L-15, 1469 – 1772: Vinea Domini electa (...) in capitulo Tarnoviensi ex Minore Polonia pro 

Palamonia Colonia in novam S. Casimiri Provinciam erecta, a prima planta et radice fundationis sub (...) 

reginine A. R. P. Francisci Michałowski (...) ministri provincialis (...) ex antiquis conventuum 

monumentalis annotari chronologica penna incepta anno (...) 1738, s. 77, 78.  

268 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 305; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 37. 
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działalności obserwantów. Widział w nich nie tylko wysłanników ewangelizujących 

Litwę, ale również wykonawców postanowień unii florenckiej, której sam był gorliwym 

zwolennikiem. Pierwszej próby ufundowania bernardynom klasztoru podjął się już  

w 1494 roku i przekazał im działkę pod budowę w Grodnie. Fundacja jednak nie doszła 

do skutku269. Udało mu się to dopiero cztery lata później, kiedy w 1498 roku erygował 

konwent w Połocku, ostatniej litewskiej i jednocześnie najdalej wysuniętej na Wschód 

placówki Braci Mniejszych Obserwantów. Oddał wówczas zakonnikom parcelę  

na przedmieściach Połocka, ulokowaną w rozwidleniu rzek Dźwiny i Połoty oraz 

sfinansował budowę siedziby wraz z kościołem270. Dzięki protekcji Aleksandra 

Jagiellończyka konwent ten, jako jedyny pośród wszystkich fundacji bernardyńskich  

na ziemiach Korony uzyskał od papieża prawa parafii, co oznaczało możliwość 

rozszerzenia uprawnień zakonników w zakresie liturgii, sprawowania sakramentów  

i rozdawania dyspens271. 

         Wspominając o nieudanej grodzieńskiej fundacji Aleksanrdra Jagiellończyka 

nadmienić należy jeszcze o dwóch, które w interesującym nas okresie, nie doszły  

do skutku z powodu sprzeciwu miejscowych władz kościelnych272.  

          Z relacji kroniki Komorowskiego wynika, że próby erygowania klasztoru 

bernardyńskiego podjął się około 1468 roku wikariusz Marian z Jeziorka. Jego intencją 

było założenie klasztoru misyjnego w Kamieńcu Podolskim. Niestety, mimo akceptacji 

                                                           
269 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 29; A. Pabin, Grodno, [w:] KBP, s. 79-82; A. Szulc, Homo 

religiosus, s. 79-80.  

270 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 282-283; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 177; H. E. Wyczawski, 

Połock, [w:] KBP, s. 264- 266.  

271 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 249-250; U. Borkowska, Bracia mniejsi i prawosławie, [w:] Zakony 

franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej,  

cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 1983, s. 400-401; J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi  

w Polsce średniowiecznej, s. 70. 

272 Nie ujmuję tu trzech konwentów w Łomży, Trokach i Brześciu Litewskim, dlatego, że nie wspominają 

o nich źródła bernardyńskie. Na ich temat pisali - Łomża: C. Bogdalski wspomina planach fundacyjnych 

w tym miejscu w 1469 roku, zob. tenże, Bernardyni w Polsce, t. I, s. 222-223; Troki: W. F. Murawiec pisze, 

że w 1522 roku podjęto próby utworzenia tu placówki, faktycznie powstała, ale w 1617 roku,  

zob. tenże, Troki, [w:] KBP, s. 388; Brześć Litewski: C. Bogdalski napisał, że plac pod budowę podarował 

bernardynom Kazimierz Jagiellończyk jeszcze, jako książę litewski (Maciszewska słusznie zauważa,  

że wówczas nie było jeszcze benradynów w Polsce), zob. tenże, Bernardyni w Polsce, t. I, s. 475 oraz  

W. F. Murawiec, Brześć, [w:] KBP, s. 26-29; J. Kurczewski, Biskupstwo wileńskie, Wilno 1912, s. 253. 
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ze strony papieża Pawła II, zamysł wikariusza spotkał się z mocnym sprzeciwem biskupa 

kamienieckiego Mikołaja Gołąbka, który przekonał do swych racji wizytującego 

wówczas prowincję polską komisarza zakonu Ludwika z Vicenzy273. Z kolei, z inicjatywą 

utworzenia w 1469 roku konwentu w Żninie, wyszedł fundator siedzib bernardyńskich  

w Kaliszu (1465) i Łowiczu (1468), arcybiskup Jan Gruszczyński. Nie uzyskał on zgody 

ze strony kapituły gnieźnieńskiej, która obawiała się, że ordynariusz obciąży kosztami 

budowy i utrzymania siedziby obserwanckiej budżet arcybiskupstwa274. Nie pomógł 

nawet w tym wypadku argument o bardzo korzystnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej 

miasta, leżącego na szlaku handlowym ze Śląska na Pomorze275. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
273 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 201, 203; APB, rkps W-33, s. 737-738. Bogdalski przypuszcza,  

że realizacja konwentu nie doszła na skutek tego, że bracia nie znaleźli fundatora (tenże, Bernardyni  

w Polsce, t. I, s. 224-225). M. Maciszewska, z kolei, wspomina, że w owych czasach Kamieniec był słabo 

zurbanizowany i na dodatek ulokowane były tam dwa klasztory medykanckie dominikanów  

i franciszkanów, co mogło być powodem sprzeciwów jakoby słabo rozwinięte miasto nie mogło utrzymać 

tylu żebraczych zgormadzeń, zob. M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 98;  

K. Grudziński, Kamieniec Podolski, [w:] KBP, s. 122; T. M. Trajdos, Kościół katolicki na Podlasiu  

(1340-1434), [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, red. F. Kiryk, Kraków 2000,  

s. 133-145. 

274 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 200; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 32-33; H. E. Wyczawski, 

Żnin, [w:] KBP, s. 490.  

275 Żnin. 700 lat dziejów miasta, red. J. Topolski, Bydgoszcz 1965, s. 62-63.  
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ROZDZIAŁ III 

 

Kościół i klasztor bernardyński na Stradomiu 

w Krakowie na przełomie XV i XVI wieku. 
 

 

1. Historia fundacji.  

 

           Historia bernardynów krakowskich rozpoczęła się, jak wiadomo, w chwili 

przyjazdu Jana Kapistrana w sierpniu 1453 roku do stolicy kraju i zatwierdzenia przez 

niego projektu utworzenia pierwszej na ziemiach polskich placówki franciszkanów 

obserwantów, którego inicjatorami byli kardynał Zbigniew Oleśnicki oraz król Kazimierz 

Jagiellończyk. Konwent bernardyński w Krakowie rozwijał się prężnie od pierwszych lat 

swego istnienia. Na skutek ożywionych kontaktów z dworem królewskim oraz protekcji 

ze strony najwyższych władz zakonnych, stał się wkrótce najważniejszym ośrodkiem 

obserwanckim w Koronie. Charakter stołeczny siedziby sprawiał, że skupiało się w nim 

życie polskiej prowincji zakonnej. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w latach 1467 - 1520 

zorganizowano w Krakowie posiedzenia aż 13 kapituł276, a w roku 1488 podniesiono  

go do rangi kustodii277. Placówka krakowska odegrała również bardzo ważną rolę dzięki 

powołaniu nowicjatu, kształcącego przyszłe kadry zakonne oraz utworzeniu biblioteki  

i skryptorium, które początkowo zaopatrywało w różnorodne rękopisy większość 

nowopowstających siedzib.  

           Pierwszą kadrę konwentu krakowskiego stanowiło szesnastu zakonników, 

współtowarzyszy Jana Kapistrana. Przewodził im Węgier, Władysław Thari, któremu 

powierzono piastowanie funkcji gwardiana: „primum gwardianum Cracovie patrem 

fratrem Ladislaum de Ungaria, virum sanctum et devotum”278. Pełnił ją do maja 1455 

                                                           
276 Między innymi: w 1520 roku po zakończonej wizytacji wikarii generał zakonu Franciszek Lichetto 

postanowił pozostać jakiś czas w Krakowie i zarządził tu posiedzenie kapituły. W tym czasie otoczony był 

opieką nie tylko zakonników, ale i czcigodnej królowy Bony, zob. S. Barącz, Pamiętniki OO. Bernardynów, 

s. 16; K. Kantak, Dzieje krakowskich bernardynów w zarysie, [w:] Kościół i klasztor bernardynów  

w Krakowie, red. K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, Kraków 1938, s. 26. 
277 H. E. Wyczawski, Kraków, [w:] KBP, s. 155. 

278 Cytat za: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 173.  
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roku279. Na miejsce tymczasowego pobytu kapistrańczyków oraz wstępujących  

do zakonu nowicjuszy, król Jagiellończyk wyznaczył kościół Świętego Krzyża  

na Kleparzu280.  

          W tym samym czasie, kardynał Zbigniew Oleśnicki wykupił od swego brata Jana, 

wojewody sandomierskiego, plac usytuowany na przedmieściu Stradom, nieopodal 

Wawelu, po czym własnym sumptem rozpoczął budowę drewnianego kościoła i klasztoru 

dla zakonników (1453 r.). Dzięki temu, w Kalendarzu Kapituły Krakowskiej, został 

wskazany jako właściwy fundator konwentu: „Anno Domini MCCCC quinquagessimo 

tercio fundatur monasterium fratrum Minorum de observantia per dominum Zbigneum 

cardinalem et episcopum Cracoviensem in area domini Iohannis de Oleschnicza palatini 

Sandomiriensis in Stradomya, et eodem die dedicatur eccleasia conventualis in loco 

eodem in honore Sancti Bernhardini confessoris”281. Kompleks zabudowań Oleśnicki 

konsekrował 8 września 1453 roku i tego samego dnia wprowadził tam zakonników282.  

          Ze względu na stale rosnącą liczbę rekrutowanych braci, drewniane budynki 

szybko się przepełniły, co znacznie utrudniło sprawne funkcjonowanie zgromadzenia.  

Z tego powodu kardynał rozpoczął przygotowania pod budowę obszernego, murowanego 

klasztoru i kościoła. O postępach prac związanych ze wznoszeniem budowli informował 

na bieżąco Jana Kapistrana. W liście, z dnia 26 września 1453 roku, napisał, iż: „upomniał 

pisemnie swego komisarza Jana, plebana z Bożęcina, aby dłużej nie zwlekał z dostawą 

                                                           
279 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 11. 

280 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 173-174; H. E. Wyczawski, Kraków, s. 155. 

281 W kalendarzu adnotacja ta widnieje pod datą 8 września 1453 roku, cytat za: Calendarii Cracoviensis 

Notae historicae ad annorum dierumque ordinem redactae, [w:] MPH, t. 6, wyd. W. Bruchnalski, Kraków 

1893, s. 674. Zob. też: S. Barącz, Pamiętniki OO. Bernardynów, s. 14; A. Kleczkowski, Kościół Bernardyna 

Senejskiego OO. Bernardynów, [w:] Święte Pamiątki Krakowa, Kraków 1833, s. 359.  

282 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 169-170; J. Długosz, Historiae Polonicae Libri XII, s. 149; F. Gliński, 

Krótki opis kościoła OO. Bernardynów na Stradomiu w Krakowie, [w:] Józefa Czecha Kalendarz krakowski 

na rok 1867 [R.36], Kraków 1866, s. 42; N. Golichowski, Przed nową epoką: materyały do historyi  

OO. Bernardynów w Polsce, Kraków 1899, s. 5; J. Szablowski, Architektura krakowskiego kościoła 

Bernardynów, [w:] Kościół i klasztor bernardynów w Krakowie, red. K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki 

Kraków 1938, s. 71; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne w Bibliotece Prowincji  

OO. Bernardynów w Krakowie, „ABMK” 48 (1984), s. 140; H. E. Wyczawski, Kraków, s. 155; K. Ożóg, 

Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym  

i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1966, s. 229; M. Maciszewska, 

Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim, s. 21.  
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kamienia i wapna potrzebnego do rozpoczęcia budowy”, natomiast korespondencja  

z początku sierpnia 1454 roku zawiera potwierdzenie o wciąż „rosnącej budowie 

klasztoru krakowskiego”283.  

          Plac stradomski okazał się jednak zbyt mały, aby można było na nim zrealizować 

zaplanowane przez Oleśnickiego prace, mające na celu rozbudowę kompleksu. Z pomocą 

zakonnikom przyszedł Kazimierz Jagiellończyk wydając 21 września 1454 r. dokument, 

w którym to przekazywał bernardynom przyległe do konwentu ziemie, zakupione  

od mieszczan Lutka z Tokar, scholastyka sandomierskiego i Jana Litwina, złotnika 

krakowskiego284. Podarowane przez monarchę grunty pozwoliły ostatecznie 

bernardynom na rozpoczęcie wznoszenia zabudowań kamiennych w 1455 roku.  

          Zbigniew Oleśnicki, mimo iż pod koniec życia zmagał się z dotkliwą chorobą, 

przez którą musiał opuścić Kraków, nie zaniechał nadzoru nad postępami w pracach 

budowlanych. Jeszcze przed śmiercią duchownego, wzniesiono fundamenty kościoła  

i mury obwodowe chóru285. Kardynał, chcąc zabezpieczyć finansowo protegowanych 

zakonników, zapisał im w testamencie (z dnia 15 maja 1454 roku) legat, w wysokości 

100 grzywien, na rzecz dalszej budowy kompleksu kościelno - klasztornego286. Zgodnie 

z rozporządzeniem jego ostatniej woli, do osobistej opieki nad obiektem, został 

zobowiązany Jan Długosz287. Jednakże kanclerzowi kardynała udało się dokończyć 

jedynie prezbiterium i nakryć go sklepieniem. Kronikarz Jan Komorowski zarzucił 

Długoszowi opieszałość w działaniach i podejrzewał, że kwoty, przeznaczone przez 

Oleśnickiego, wykorzystał przy budowie konwentu paulinów na Skałce. Ten ostatni 

zarzut nie ma potwierdzenia w źródłach. Wiadomo jednak, że zakonnicy oceniali 

niepochlebnie Długosza i krytykowali go za to, że nie wykończył całego kościoła według 

dyspozycji kardynalskiej288.  

                                                           
283 Fragmenty listów kardynała Oleśnickiego do Jana Kapistrana przytaczam za M. Kutzner, dz. cyt., s. 284.   

284 Król wykupił od mieszczan wówczas dwa duże ogrody i staw, zob. APB, dokument z dnia 21.III. 1454 

roku, sygn. 3, dokument opisał H. E. Wyczawski, Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów  

w Krakowie, „ABMK” 3 (1961), s. 41.  
285 „...et post biennium sumptibus eiusdem cardinalis coctili muro eclessie chorus tantum edificatur  

et fundamenta eclesie posita sunt”, cytat za: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 169. 

286 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 13; M. Kutzner, dz. cyt., s. 284. 

287„Tandem dominus cardinalis et episcopus Cracoviensis infra annum decessit et dominum Dlugosz 

executorem instituit”, cytat za: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 170.  

288 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 170; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 67.  
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          Prace, rozpoczęte przez Długosza, kontynuował syndyk zakonu, mieszczanin 

krakowski Marcin Bełza (Martenbelsz), który w latach 1456-1486 pomógł wznieść 

zakonnikom korpus nawowy kościoła289. Fundusz pozostawiony bernardynom przez 

Zbigniewa Oleśnickiego powiększany był dodatkowo przez zapisy testamentowe 

dokonywane przez mieszczan krakowskich. Na rzecz zakonu, cieszącego się wielką 

przychylnością stołecznej społeczności, przekazywane były znaczne sumy pieniędzy,  

co zapewniało stałe źródło finansowania prac przy krakowskim konwencie. Imiona 

niektórych darczyńców pojawiły się w wykazie spisywanym przez bernardynów od 1601 

roku290. Wśród benefaktorów znaleźli się: Hińcza z Rogowa - fundator sklepienia 

kościoła, rajca Paulbar - „corpus ecclesiae, zakrystiam et ipsum refectorium  

a fundamentis erexit ac edificavit”, doktor medycyny Marcin Czech przeznaczył  

100 florenów na restaurację kościoła po pożarze w 1473 roku oraz szklarz Maciej, który 

zatroszczył się o wypełnienie wszystkich okien w kościele i klasztorze i dostarczył na ten 

cel odpowiedni materiał. Z innych źródeł dowiadujemy się, że finansowe wsparcie 

zapewnili też: syndyk Jan Turzo, biskup Jan Rzeszowski, który ofiarował 100 złotych  

na zbudowanie infirmerii dla podupadających na zdrowiu zakonników291 oraz „...czu dem 

gebewde des closters sinte Bernardins 50 golden” na rzecz konwentu krakowskiego 

przekazał w 1453 roku Jan Stöchs, a w 1460 Piotr łucznik „ad sanctam Bernhardinum  

4 marc: pro fabrica ecclesiae”292.  

          Prace nad budowlą trwały długo, bo do pierwszego dziesięciolecia XVI wieku. 

Spowodowane było to faktem, że bernardyni wznosili świątynię głównie własnym 

mozołem. Świadczyć mogą o tym adnotacje znajdujące się w Księdze zmarłych 

                                                           
289„Corpus autem ecclesie dominus Martenbelsz, procurator loci, suis impensis perfecit”, cytat za: Jan  

z Komorowa, Memoriale, s. 170; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 13, 88; H. E. Wyczawski, Kraków, 

s. 155; M. Kutzner, dz. cyt., s. 284, 300. Syndydcy nie należeli do społeczności zakonnej, dysponowali 

pieniędzmi ofiarowanymi klasztorom. Stanowisko to powierzano zwykle osobom zaufanym pochodzącym 

z patrycjatu miejskiego, zob. A. Bartoszewicz, Klasztory bernardyńskie na ziemiach polskich, s. 561.  

290 Rękopis został założony w 1601 roku i napisany z rozkazu o. Hieronima Przybińskiego. Podstawę  

do jego stworzenia stanowiły starsze źródła zakonne, zob. APB, rkps I-b-20, 1453-1813: Cathalogus 

fratrum atque benefactorum defunctorum huius loci nostri Cracoviensis, qui floruerunt in hoc sacro loco 

Sancti Bernardini, illi meritis apud Deum, isti vero summis beneficiis propter Deum et ob coronam gloriae. 

Ab anno receptionis loci huius sciliet 1453 usque ad annum 1601.  

291 APB, rkps I-b-20, s. 2-3; M. Kutzner, dz. cyt., s. 300.  

292 Cracovia artificum 1300-1500, zebr. J. Ptaśnik, „Źródła do Historii Sztuki i Cywilizacji w Polsce”,  

t. 4, Kraków 1917 (dalej: J. Ptaśnik, CA I), nr 470 i 521.  
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zakonników zawierające nazwiska braci parających się murarstwem przy realizacji 

krakowskiej: laika Klemensa „carpentarius subtilissimus et fidelis architector” oraz 

Leonarda z Koźmina „lapida et murator optimus”293.  

          Niestety nie dochowały się do naszych czasów oryginalne, gotyckie zabudowania, 

ani też ich architektoniczne plany, zatem stan wiedzy o wyglądzie konwentu z okresu 

1455 - 1590 jest bardzo skromny. Światło na to zagadnienie rzucają kwerendy Kamila 

Kantaka, Jerzego Szablowskiego oraz Mariana Kutznera, które prowadzone były w celu 

odtworzenia pierwotnej sylwetki siedziby bernardynów krakowskich. Badania oparte 

zostały w głównej mierze na skąpych wiadomościach zawartych w szesnastowiecznych 

źródłach bernardyńskich294. Pomocne, w tym względzie, były także wnioski płynące  

z ustaleń porównawczych, dokonanych na podstawie analiz kilku zachowanych w Polsce 

do dnia dzisiejszego (w całości lub fragmentarycznie) XV i XVI-wiecznych świątyń 

bernardyńskich. Materiałem uzupełniającym stały się XVII-wieczne miedzioryty 

kartograficzne przedstawiające panoramę ówczesnego miasta Krakowa autorstwa Georga 

Houfnagela (il.16) i Matthäusa Meriana (il.17). 

          Zdaniem Kantaka wszystkie bernardyńskie kompleksy kościelno-klasztorne były 

budowane według podobnego schematu: „opierały się one na planie kwadratu  

z wirydarzem pośrodku, na północnej ścianie był kościół”295. Na parterze skrzydła 

wschodniego mieściły się: zakrystia, skarbiec, kapitularz oraz furta. Kutzner 

przypuszcza, że w konwencie krakowskim, na parterze, usytuowana była biblioteka oraz 

skryptorium zakonne296. Skrzydło południowe zawierało refektarz wraz z kuchnią 

 i kanofą (spiżarnią), natomiast w obrębie części zachodniej umiejscowiona była druga 

furta, przylegająca do kuchni oraz izby gościnne. Na piętrze zaś zakonnicy mieli 

dormitorium i infirmerię297. Wokół klasztoru znajdowały się oficyny gospodarcze  

i ogród.   

          Kościół, jak podają badacze, był jednonawowy, zakończony prezbiterium, 

zwróconym, wbrew średniowiecznym zasadom, ku zachodowi. Chór przylegał  

                                                           
293 APB, rkps W-37: Akta różne Prowincji Wielkopolskiej zakonu Bernardynów, s. 470 - Klemens, zmarły 

w 1543 roku oraz s. 476 - kamieniarz Leonard de Cozmin, zmarły w 1562 roku.  
294 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 42; J. Szablonowski, dz. cyt., s. 74; M. Kutzner, dz. cyt., s. 310. 

295 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 42.  

296 M. Kutzner, dz. cyt., s. 310.  

297 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 42; M. Kutzner, dz. cyt., s. 310.  



  

 

  

76 

 

do okazałego korpusu głównego kościoła, był jednak od niego nieco niższy i węższy. 

Zamykała go prosta ściana, z wykutymi trzema wysokimi i smukłymi oknami, 

ozdobionymi w górnej części maswerkami298. Świątynię nakryto spadzistymi dachami 

siodłowymi, zaś od frontu górowała wieloboczna strzelista wieża, którą wieńczył hełm, 

w kształcie przypominającym kulę zakończoną krzyżem. Kantak podaje, że dach świątyni 

pokrywała dachówka, natomiast hełm wieży wykonano z ołowiu, na polecenie 

ówczesnego gwardiana, Michała Bala (+1496). Gwardianowi nie udało się pokryć 

ołowiem dachu nad korpusem i prezbiterium. Było to wynikiem postanowień kapituły, 

odbywającej się w 1487 roku w Asyżu, która zabroniła takich działań, jako niezgodnych 

z ideą serafickiego ubóstwa299.  

          W myśl Reguły zakonnej, bracia stradomscy starali się być w jak największej 

mierze samowystarczalni, zarówno przy budowie konwentu, jak również pod kątem 

wykonywania prac artystyczno-rzemieślniczych związanych z jego wyposażeniem  

i dekoracją. Samodzielne działania braci w tym zakresie były możliwe ponieważ  

do krakowskich bernardynów wstępowali wykwalifikowani fachowcy, wyspecjalizowani 

w różnych zawodach. Wśród nich byli kopiści, miniaturzyści, malarze a także 

snycerze300. Z przekazów źródłowych wiemy, że obraz do ołtarza głównego 

przedstawiający patrona zakonu św. Bernardyna ze Sieny wykonał Franciszek z Węgier, 

zwany Węgrzynem (+1484), który jeszcze przed wstąpieniem w szeregi bernardynów 

parał się sztuką malarską i prawdopodobnie w połowie lat pięćdziesiątych XV stulecia 

związany był ze stołecznym środowiskiem artystycznym301. Kaplicę i ganki kościelne 

                                                           
298 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 43; J. Szablowski, dz. cyt., s. 74.  

299 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 44, 66-67. 

300 Jako przykład wymienić można zawody - kucharzy, stolarzy, krawców, infirmiarzy, aptekarzy,  

zob. M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 168. W przypadku snycerzy znamy  

z przekazów źródłowych nazwiska tylko trzech artystów parających się tym zajęciem. Pamiętać jednak 

należy, że kroniki i nekrologi klasztorne nie wyczerpują w pełni tego zagadnienia, nie jest możliwa również 

atrybucja dzieł snycerki bernardyńskiej z okresu średniowiecza ze względu na brak zachowanych obiektów. 

Nazwiska, które pojawiają się w archiwaliach to: Benedykt z Pilzna - w 1493 roku wykonał stalle  

dla kościoła w Opatowie, Paweł z Wilna - wyrzeźbił stalle w Kazimierzu Biskupim (zmarł około 1520 

roku) oraz brat Sylwester - stalle w Bydgoszczy, Warcie, Łowiczu, Wilnie i Lwowie, zob. Jan z Komorowa, 

Memoriale, s, 206, 229; M. Kutzner, dz. cyt., s. 288; A. Szulc, Homo religiosus, s. 223.  

301 APB, rkps W-20, s. 10; C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 248; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie 

środowisko artystyczne, s. 69. T. Dobrowolski przypuszcza, że Franciszek z Węgier pracował również  

w krakowskim skryptorium, zob. tenże, Życie, twórczość i znaczenie społeczne artystów polskich i w Polsce 
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ozdobił polichromiami Franciszek z Sieradza (+1516), określony w datowanej na 1468 

rok Kronice klasztoru warciańskiego, jako „pictor (...) multa Ecclesias testitudines  

et lacquearia in nostris locis antiquata arte depinxit laborioso primus et devotus”302.  

          Badacze, analizujący środowisko bernardyńskie, odnoszą się z dystansem  

do poglądu o niezależności zakonników w kwestii wyposażenia świątyni303. Bliskość 

położenia Stradomia od Krakowa, sprzyjała niewątpliwie ożywionym kontaktom  

z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Dowodem na to, że bernardyni krakowscy 

korzystali z pomocy warsztatów cechowych są trzy zachowane zabytki gotyckiego 

snycerstwa pochodzące z pierwotnego wystroju świątyni. Pierwszym i najcenniejszym 

jest drewniana rzeźba ołtarzowa z przedstawieniem św. Anny Samotrzeć, którą datuje  

się na koniec XV wieku. Wykonanie dzieła przypisuje się warsztatowi Wita Stwosza  

lub nawet samemu Mistrzowi (il.18)304. Drugie dzieło, to głowa św. Jana Chrzciciela, 

wykonana z drewna i polichromowana, powstała pod koniec XV wieku 

                                                           

pracujących w okresie późnego gotyku (1440-1520). Z pogranicza historii, teorii i socjologii, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1965, s. 82.  
302 Franciszek z Sieradza (związany z Wartą, Bydgoszczą i Kobylinem) zmarł w konwencie bernardyńskim 

w Warcie w 1516 roku. APB, rkps XVI-1, 1468-1863: Archivum conventus Varthensis ordinis Minorum 

Observantium ad Beatissimam V. M. Assumptam reassumptum anno Domini 1726, s. 33. Komorowski 

pisze zaś o nim „(...) Frater Franciscus de Syradia, qui Varthe ecclesiam inprimis, tandem Bydgostie totam 

ecclesiam, similiter in Cobilino, in Slappe, in Opatowo, Cracovie ad sanctam Agnetem (...) ornavit  

et depinxit”, cytat za: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 241. Natomiast w Księdze zmarłych widnieje 

adnotacja: „Frater Francisus de Syradia, pictor qui multas ecclesias ex obedientia decoravit suo artificio”, 

cytat za: APB,  rkps W-20, s. 108.  

303 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 218-219; M. Kutzner, dz. cyt., s. 290; A. Szulc, 

Homo religiosus, s. 223-224; zob też: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1350-1520, s. 147; 

E. Marxen-Wolska, „Wniebowzięcie Matki Boskiej” z Warty, „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów 

Dzieł Sztuki" 3 (1992), nr 2, s. 13-14.  

304 A. M. Olszewski, Święta Anna Samotrzeć, [w:] Wawel 1000-2000. Katalog Wystawy Jubileuszowej,  

red. A. Nowobilski, t. 2: Skarby Archidiecezji Krakowskiej, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, maj-

wrzesień 2000, Kraków 2000, s. 114-115; A. Bochnak, Wit Stwosz w Polsce, Warszawa 1950, s. 15;  

P. Skubiszewski, Wit Stwosz, Warszawa 1985, s. 45; Z. Kępiński, Wit Stwosz, Warszawa 1981, s. 42;  

L. Kalinowski, F. Stolot, Wit Stwosz w Krakowie, Kraków 1987, s. 4; J. Kłębowski, Ze studiów nad rzeźbą 

Wita Stwosza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” 1959, z. 1, s. 76-116; Katalog 

Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, red. J. Szablowski, cz. IV: Kazimierz i Stradom. Kościoły 

i klasztory, 1, oprac. zbiorowe, Warszawa 1987, s. 16. 
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najprawdopodobniej w warsztacie „szkoły szwabskiej” (il.19)305. Natomiast trzeci 

zabytek, to figura Chrystusa Frasobliwego, datowana na koniec XV lub pierwsze 

dwudziestolecie XVI wieku, która znajduje się obecnie we wnętrzu kaplicy klasztornej 

(il.20)306. 

          Nadmienić należy, iż w pierwszych latach istnienia konwentu krakowskiego 

zakonnicy przyjmowali dary od hojnych protektorów w postaci zdobionych rękopisów 

liturgicznych, kielichów, monstrancji, relikwiarzy i kadzielnic. Bogactwo wykonania  

i kunszt warsztatowy otrzymanych ksiąg oraz argenteriów sprawiły, iż zostały one uznane 

za niezgodne z regułą ubóstwa przez Jakuba z Głogowa i Bernarda z Ingolstadtu, którzy 

podczas wizytacji klasztoru (w 1459 i 1466 roku) wywieźli je z Krakowa lub zniszczyli. 

Niestety, nie istnieje żaden inwentarz, na podstawie którego można byłoby odtworzyć 

listę ofiarowanych bernardynom darów stanowiących pierwotne wyposażenie kościoła  

i klasztoru307.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
305 Obecnie wkomponowana w barokowy ołtarz św. Jana Chrzciciela, nawa południowa kościoła  

pw. św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie, zob. K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, Kościół i klasztor 

bernardynów, s. 108-109.  

306 Rzeźba pochodzi najprawdopodobniej ze śląskiego kręgu artystycznego lub wykonał ją śląski artysta 

przebywający wówczas w Krakowie. zob. C. Moryc, Malarstwo i rzeźba, [w:] Skarby Bernardynów,  

red. A. Bujak, Kraków 2009, s. 102; K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, dz. cyt., s. 112.  

307 Zob. K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 44; M. Kutzner, dz. cyt., s. 270.  
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2. Charakterystyka stradomskiej wspólnoty zakonnej. 

 

          Naszkicowanie portretu społeczności bernardyńskiej, pod kątem liczby 

zakonników zamieszkujących konwent krakowski w latach 1453-1590, nastręcza wiele 

trudności, w głównej mierze z powodu fragmentarycznie zachowanych materiałów 

archiwalnych. Wyniki badań historiografów ruchu obserwanckiego pozwalają jedynie  

na przybliżenie skali naboru. I tak, w momencie rozpoczęcia rekrutacji przez Jana 

Kapistrana w 1453 roku, w klasztorze stradomskim przebywało między 100 a 130 

zakonników, liczba ta utrzymywała się prawdopodobnie przez kolejne dziesiątki lat308. 

Dane te, mając na uwadze, że do początku XVI wieku wszystkich bernardynów, 

rozproszonych w 25 klasztorach na terytorium Korony, było 700, wskazują, że konwent 

stołeczny górował liczebnie nad pozostałymi309. Mogło to wynikać z faktu, iż kandydaci 

z całej Polski, zgłaszający się do życia zakonnego w nowym zgromadzeniu, najczęściej 

kierowali swe pierwsze kroki do konwentu krakowskiego, stanowiącego wówczas 

najważniejszy ośrodek obserwancki w kraju310. Po spędzeniu roku w nowicjacie, 

zostawali na miejscu lub byli wysyłani do nowo powstających placówek. Rekonstrukcję 

składu osobowego bernardynów stradomskich, w interesującym nas okresie, utrudnia 

także częsta rotacja międzyklasztorna braci, którą regulowały przepisy ogólnozakonne, 

zakładające zmianę miejsca pobytu danego zakonnika, co dwa lub trzy lata311.  

        Ideały duchowego życia obserwantów oraz propagowane przez nich wartości 

spotkały się z aprobatą osób pochodzących z różnych kręgów społecznych312. Dzięki 

badaniom prowadzonym w tym zakresie przez Kłoczowskiego oraz Maciszewską, 

                                                           
308 S. Barącz, Pamiętniki OO. Bernardynów, s. 13-14 (wg badacza było to przeszło 100 kandydatów);  

K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 10, 76-77 (Kantak podając liczbę 130 nowicjuszy oparł się na Vita  

s. Joanni Capistrani Mikołaja de Fary: Acta Sanctorum Parisiis et Romae, Octobris X, Nicolai de Fara, 

Vita s. Joannis Capistrani, s. 467); za Kantakiem - V. Gidžiunas, De vita et apostolatu Fratrum Minorum, 

s. 328; J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 62 (pisze o liczbie około 130 braci);  

H. E. Wyczawski, Kraków, s. 155 (podaje, że nowicjuszy było 130).  
309 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 149.  

310 Zob. na ten temat: M. Kutzner, dz. cyt., s. 277.  

311 Jak podaje Kamil Kantak zmiana co kilka lat miejsca pobytu zakonnika obowiązywała w każdym 

zakonie żebraczym, u bernardynów była ona częstsza niż u innych mendykantów, K. Kantak, Bernardyni 

polscy, t. 1, s. 77; zob. też: J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 74.  

312 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 90; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 302. 
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dowiadujemy się, iż najliczniejszą grupę społeczności zakonnej stanowili przedstawiciele 

niższych warstw mieszczaństwa, którzy zamieszkiwali małe i średniej wielkości 

miejscowości. Drugą zaś, co do wielkości, grupę reprezentowała ludność  

z terenów wiejskich. Najmniejszy udział w rekrutacji miały natomiast osoby pochodzenia 

szlacheckiego313. Stan ten odzwierciedla zestawienie Maciszewskiej, przygotowane  

na podstawie Kroniki Jana Komorowskiego i nekrologu spisanego w 1531 roku przez 

Innocentego z Kościana. Pośród 172 bernardynów zmarłych w konwencie krakowskim 

w latach 1453-1530, było zaledwie 9% braci z rodowodem szlacheckim, 21% miało 

korzenie chłopskie, tymczasem 70% było pochodzenia mieszczańskiego314.  

          Wśród osób, które zadecydowały o odrzuceniu splendoru dotychczasowego życia 

na rzecz ubóstwa Reguły św. Franciszka i postanowiły wstąpić do zakonu franciszkanów 

obserwantów, znajdowali się przedstawiciele drobnej i niezamożnej szlachty. Alicja 

Szulc w swojej dysertacji o bernardyńskim modelu dewocji, w rozdziale poświęconym 

zagadnieniom rekrutacji zakonnej, kwestię naboru podsumowała następująco: 

„szlachetnie urodzeni przywdziewali bernardyński habit na tyle rzadko, aby ich obecność 

w szeregach wspólnoty była traktowana jako wyjątkowai przez to godna kronikarskiego 

upamiętnienia”315. W Kronice Komorowskiego pojawiają się nazwiska siedmiu 

szlachciców przyjętych przez Jana Kapistrana między 1453 a 1454 rokiem.  

                                                           
313 J. Kłoczowski i M. Maciszewska analizując kwestię pochodzenia społecznego i stanowego 

bernardynów, oparli swe badania na Kronice Jana Komorowskiego i nekrologu Innocentego z Kościana. 

Zwracali głównie uwagę na nazwy miejscowości, które pojawiły się przy imionach 477 spośród 1019 

zmarłych w prowincji polskiej braci. Badacze wzięli również pod uwagę, iż lakoniczne zapiski 

nekrologowe obarczone są pewnymi granicami błędu - nie zawsze bowiem rodzima miejscowość 

zakonnika była równoznaczna z jego pochodzeniem stanowym; wszakże wśród mieszkańców małych 

miejscowości mogli być przedstawiciele szlachty napływowej, zaś wsie mogli zamieszkiwać drobni 

szlachcice, jak i wiejscy rzemieślnicy - niemniej jednak stanowiły dla nich ważny punkt odniesienia:  

J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 70-80; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński 

w społeczeństwie, s. 119-146. Zob. też. J. Wiesiołowski, Szlachta w mieście. Przemieszczenia i migracje 

szlachty między wsią a miastem w Polsce w XV wieku, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski  

i Pomorza” 14 (1980), z. 1, s. 50; T. Jaworski, Przemiany w strukturze społecznej Polski i Europy 

zachodniej na przełomie XV i XVI wieku, [w:] Polska a świat zachodni na przełomie średniowiecza  

i nowożytności, red. F. Mincer, Zielona Góra 1995, s. 78; H. Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, 

Poznań 2001, s. 64, 170. 
314 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, tabela nr 9 ze strony 126.  

315 A. Szulc, Homo religiosus, s. 104 
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Byli to: Bartłomiej Grzybowski (herbu Prus II), Stanisław Goworzyński (herbu 

Dębno)316, Franciszek Rożemberski (herbu Jastrzębiec i Śreniawa)317, Andrzej Rey 

(herbu Oksza)318, bracia Jan (imię zakonne Klimak) i Wojciech Kobylińscy (herbu 

Łodzia)319 oraz Michał Bal (herbu Gozdawa)320. Z wyjątkiem Andrzeja Reya (zm.  

w Krakowie), który wstąpił do zakonu na Śląsku w czasie kiedy przebywał tam Kapistran, 

można przypuszczać, na podstawie daty rekrutacji, iż pozostałe osoby rozpoczynały swe 

życie zakonne w murach konwentu krakowskiego. W źródłach zakonnych, oprócz 

wymienionych nazwisk szlacheckich, odnajdujemy jeszcze cztery, które łączyć można  

z klasztorem stradomskim: Anioł z Bawarii (kapłan)321, Leonard (gwardian  

                                                           
316 Goworzyńscy pochodzili z okolic Radomia, natomiast Grzybowscy z okolic Mławy, zob. A. Boniecki, 

Herbarz polski, t. VI, Warszawa 1903, s. 364-365 oraz t. VII, Warszawa 1904, s. 166, 172-174.  

317 Rodzina Franciszka pochodziła z Podgórza Karpackiego i z ziemi krakowskiej. Przed wstąpieniem  

do zakonu Franciszek był studentem uniwersytetu krakowskiego i znany był z prowadzenia hulaszczego 

trybu życia. Zmienił się pod wpływem kazań wygłaszanych przez Jana Kapistrana w Krakowie.  

Po przywdzianiu habitu, jako, że miał już część studiów za sobą, został diakonem. Zob. APB, rkps W-20,  

s. 17.  

318 Andrzej Rey pełnił funkcję kanonika kościoła na zamku królewskim oraz był prepozytem w kościele 

św. Idziego na Podzamczu. Wstąpił do zakonu w 1453 roku podczas pobytu Jana Kapistrana na Śląsku.  

Do Krakowa przybył już w habicie bernardyńskim. W związku z tym, że wykonywał zadania związane  

z zakładaniem klasztorów i bywał nominowany jako „preasidens”, często podróżował. Był w Poznaniu, 

Wilnie, Samborze, na Świętej Katarzynie. Dużo czasu spędził również w Krakowie gdzie zmarł, zob.  

Jan z Komorowa, Memoriale, s. 260; C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 221-222; K. Kantak, 

Sylwetki bernardynów poznańskich. Andrzej Rey, „KMP” 7 (1929), nr 2, s. 112; M. Maciszewska, Klasztor 

bernardyński w społeczństwie, s.134. 

319 Bracia Kobylińscy byli dworzaninami króla Kazimierza Jagiellończyka. Po poznaniu Kapistrana 

postanowili wstąpić do obserwantów, niwecząc tym samym plany ich ojca, który miał nadzieję, iż synowie 

będą służyć władcy i wieść będą żywot rycerski.  Zob. też: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 170; O. Halecki, 

Ród Łodziów w wiekach średnich, „Miesięcznik Heraldyczny” 5 (1912), s. 11-13.   

320 Michał Bal wywodził się z rodziny, która przybyła na ziemie Królestwa z Węgier i osiadła na ziemi 

sanockiej. Podobnie jak Kobylińscy był dworzaninem Jagiellończyka. Bogdalski przypuszcza,  

że powodem wstąpienia do zakonu była bójka, którą wywołał na zamku i w zamian za darowanie winy 

zobowiązał się do pozostania w klasztorze. Incydent ten nie ma jednak poświadczenia w źródłach. Jan  

z Komorowa określa go, jako „homo litteratus” oraz „per manus Beati Capistrani indutus habitu ordinis”. 

Bal trzykrotnie sprawował funkcję wikariusza prowincji (1472-1476, 1482-1484, 1490-1493), zob. tenże, 

Memoriale, s. 211, 243-246; C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 302-325; M. Maciszewska, 

Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 135-136. 

321 APB, rkps W-20, s. 11; Jan z Komorowa, Memoriale, s. 176. 
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i kaznodzieja)322, Paweł Korbiński (spowiednik)323 oraz Konrad z Litwy (kapłan), krewny 

króla Kazimierza Jagiellończyka, określony w źródłach jako: „qui fuit propinquus Regis 

Poloniae Casimiri et genealigiae regalis sacredos”324. Nie jesteśmy w stanie określić 

dokładnych dat ich pobytu w Krakowie, wiemy zaś, że stołeczny klasztor stał się 

miejscem wiecznego spoczynku tychże zakonników. Do grona szlachetnie urodzonych 

bernardynów, związanych z Krakowem, zaliczyć należy także Jana Melsztyńskiego 

(herbu Leliwa), spowinowaconego z rodem Jana Amora Tarnowskiego. Melsztyński 

podczas pobytu na dworze królewskim w 1454 roku poznał Jana Kapistrana, Zbigniewa 

Oleśnickiego oraz Jana Długosza. Decyzję o wstąpieniu w szeregi zakonne podjął dopiero 

w1463 roku. Jego imię zakonne brzmiało Wiktoryn. Po kilku latach pobytu  

w stradomskim konwencie, przeniósł się do klasztoru tarnowskiego i tam aż do śmierci 

pełnił funkcję diakona325. Udział w rekrutacji, choć niewielki, osób wywodzących się ze 

stanu szlacheckiego dowodzi szerokiego oddziaływania obserwantów na społeczeństwo. 

          Zdecydowaną większość minoryckiej wspólnoty krakowskiej stanowili 

przedstawiciele średnich i małych miasteczek oraz wsi i pół-wsi (z prawami miejskimi), 

dlatego też przyjęło się powszechne twierdzenie o „prowincjonalnym” charakterze 

zakonu.  

        W stradomskiej społeczności bernardyńskiej istotną rolę odegrali bracia, którzy 

przed przywdzianiem habitu związani byli z Uniwersytetem. Kazania Jana Kapistrana 

zyskały bowiem posłuch w gronie „przedstawicieli krakowskiej wszechnicy”326. Wśród 

130 nowicjuszy, którzy w 1453 roku przekroczyli mury stołecznego konwentu, liczną 

grupę stanowili studenci, bakałarze oraz osoby ze stopniem magistra i tytułami 

profesorskimi. Kantak opisał to zjawisko następująco: „mało który zakon w Polsce 

rozpoczynał istnienie z takim zastępem wykształconych ludzi jak właśnie Bernardyni. 

Można by go po prostu nazwać zakonem uniwersyteckim”327. Dzięki zaangażowaniu  

                                                           
322 Zasłynął w zakonie jako cudotwórca (podobno dzięki jego żarliwym modlitwom jedna z tercjarek 

krakowskich odzyskała wzrok). Był gwardianem krakowskim i lwowskim, zob. M. Maciszewska, Klasztor 

bernardyński w społeczeństwie, s. 170.  

323 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 133 oraz tab. 12, s. 139.  

324 APB, rkps W-20, s. 17.  

325 Zob. Jan z Komorowa, Memoriale, s. 238; APB, rkps W-20, s. 39; M. Maciszewska, Klasztor 

bernardyński w społeczeństwie, s. 136-137, 149; A. Szulc, Homo religiosus, s. 106.  

326 Cytat za: A. Szulc, Homo religiosus, s. 111; Jan z Komorowa, Memoriale, s. 169. 

327 Cytat za: K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 279.  
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w pracę dydaktyczną w klasztorze oraz w rozwój piśmiennictwa wewnątrzzakonnego 

wywarli oni wielki wpływ na ukształtowanie się formacji intelektualnej wspólnoty 

zakonnej w XV i XVI wieku. Przyczynili się tym samym do powstania biblioteki  

i rozkwitu działalności skryptorium klasztornego328. Przez wzgląd na wykształcenie, 

powierzano im najważniejsze funkcje w klasztorze: gwardianów, kaznodziejów, 

lektorów jak i wykładowców w nowicjacie oraz w studium teologicznym329.           

         W źródłach zakonnych: Kronice Jana z Komorowa i nekrologu Innocentego  

z Kościana, znajduje się 28 nazwisk braci wywodzących się z kręgu Akademii 

Krakowskiej, zmarłych w latach 1453-1530. Z wypisu Maciszewskiej, sporządzonego  

na podstawie tych dokumentów, wynika, że aż 15 z nich dokonało żywota w konwencie 

krakowskim, w tym: 6 ze stopniem magistra artium (Tymoteusz, Stanisław Korzyb, 

Leonard, Bazyli, Augustyn, Antoni z Radomska) i 9, którzy uzyskali tytuł bakałarza 

(Szymon z Krakowa, Michał z Kościana, Mateusz, Leonard z Roginnicy, Jan Koszyczek, 

Hieronim, Eugeniusz, Baptysta i Anioł)330. Spośród pozostałych 13 nazwisk, zawartych 

w wypisie, możemy jeszcze co najmniej 3 połączyć z klasztorem stradomskim. Dotyczy 

to braci, którzy tuż po ukończeniu Akademii zadecydowali o wstąpieniu do zakonu 

bernardynów w Krakowie, spędzili w nim swe pierwsze lata mniszego życia, natomiast 

ich śmierć odnotowano już w innych konwentach. Wymienić w tym miejscu trzeba: 

Hieronima z Krakowa (zmarł w Lublinie), Jana ze Stobnicy i Jana Szklarka (obaj zmarli 

w konwencie poznańskim).  

         Przedstawioną powyżej listę obserwantów z wykształceniem uniwersyteckim 

należałoby rozszerzyć o Szymona z Lipnicy (1438-1482), uważanego za jednego  

z najwybitniejszych średniowiecznych oratorów bernardyńskich „ferventissimus 

predicator”, który wstąpił do klasztoru stradomskiego pod wpływem przemówień Jana 

Kapistrana (il.21)331. Szymon rozpoczął naukę na uniwersytecie w roku 1454 roku, a trzy 

                                                           
328 Zob. J. Wiesiołowski, Środowiska kościelne i kultura, [w:] Kultura Polski Średniowiecznej XIV-XV w., 

red. B. Geremek, Warszawa 1997, s. 297.  

329 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 280; J. Kłoczowski, Wspólnoty zakonne, s. 443; V. Gidžiunas,  

De vita et apostolatu Fratrum Minorum, s. 332; W. Wydra, Piśmiennictwo bernardyńskie do roku 1555. 

Próba charakterystyki, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce XVI – XVIII, red. J. Kłoczowski, t. II, cz. I, 

Niepokalanów 1998, s. 308 (dalej: W. Wydra, Piśmiennictwo bernardyńskie). 

330 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 144 (tabela nr 14).  

331 R. Gustaw, Szymon z Lipnicy, [w:] Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw,  

t. 2, Poznań- Warszawa- Lublin 1971, s. 460. Określenie „ferventissimus predicator” zaczerpnięte zostało  
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lata później uzyskał tytuł bakałarza na wydziale artium, za dziekanatu Andrzeja  

z Koźla332. Potwierdzenie informacji o wykształceniu wyższym tego znamienitego 

bernardyna znajdujemy zarówno w źródłach zakonnych333, jak również w źródłach 

uniwersyteckich: „Album studiosorum Universitatis Cracoviensis...” i „Statuta nec non 

liber promotionum…” 334.  

          Dzięki dochowanym do naszych czasów archiwaliom krakowskiej Alma Mater, 

udało się zidentyfikować jeszcze trzech bernardynów działających na terenie klasztoru 

stradomskiego, o wykształceniu których nie wspominają nekrologi zakonne. Analiza 

glos, zawartych przy nazwiskach studentów, pozwoliła na włączenie do tego grona: 

Hieronima z Krakowa („Jeronimus de Cracovia/frater ordinis minorum  

de observantia”)335, Wojciecha z Szadka („Albertus Jacobi de Schadek/ frater minorum 

de observantia, religiossimus, avunculus sequencium compatriotarum”)336 i Jana  

                                                           

z Kroniki Jana z Komorowa, Memoriale, s. 232. Dzięki staraniom króla Jana III Sobieskiego Szymon  

z Lipnicy został beatyfikowany 24 lutego 1685 roku przez papieża Innocentego XI. Kanonizacji dokonał  

3 czerwca 2007 roku papież Benedykt XVI. Św. Szymon został mianowany jednym z patronów Krakowa, 

a także studentów. Święto Szymona z Lipnicy przypada na 18 lipca.  
332 R. Gustaw, Szymon z Lipnicy, s. 455; K. Morawski, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie 

wieki i Odrodzenie, t. 1, Kraków 1990, s. 30; K. Grudziński, Szymon z Lipnicy, [w:] SPPF, s. 484-485;  

W. F. Murawiec, Szymon z Lipnicy i jego środowisko krakowskie, [w:] Felix saeculum Cracoviae - 

krakowscy święci XV wieku. Materiały z sesji naukowej. Kraków 24.04.1997 r., red. K. Panuś, K. R. Prokop, 

Kraków 1998, s. 72. 
333 APB, rkps W-20, s. 7-8, 41; Jan z Komorowa, Memoriale, s. 232-234.  

334 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I (ab anno 1400 ad annum 1489), ed. P. Żegota,  

B. Ulanowski, t. I, Cracoviae 1887, s. 140: Simon Gregorii de Lypnicza (dalej: Album studiosorum);  

zob. też: Indeks studentów Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400-1500, oprac. J. Zathey, J. Reichan, 

Wrocław 1974 oraz Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate Studiorum  

Jegellonica ab anno 1402 - ad annum 1849, ed. J. Muczkowski, Cracoviae 1849, s. 49 (dalej: Statuta nec 

non liber promotionum); Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku,  

red. A. Gąsiorowski, Kraków 2000, s. 46: „beatus Simon de Lipnica artium baccalaureus, bernardinus  

ad aedes sacras patrum bernardinorum Stradomiae” (dalej: Księga promocji). 
335 Tytuł magistra artium zdobył w 1459 roku za dziekanatu Mateusza z Sąspowa. zob. Statuta nec non 

liber promotionum, s. 52; Księga promocji, s. 47. Jak słusznie zauważyła A. Szulc: „Nie można wykluczyć, 

iż postać ta jest tożsama z wymienionym w nekrologu zmarłym w Lublinie Hieronimie z Krakowa, o którym 

zakonny historiograf mylnie zanotował, iż był on bakałarzem”, zob. A. Szulc, Homo religiosus, s. 112.  

336 Zdobył bakalaureat w 1485 roku, kiedy dziekanem był Jan z Pilicy. zob. Album studiosorum, t. I, s. 215; 

Statuta non nec liber promotionum, s. 94; Księga promocji, s. 77.  
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z Szamotuł zwanego Paterkiem („Johannes (Paterek) de Schamothuli/ statim post 

promocionem intravit ad Bernardinos, et iterum exivit, decretorum doctor, occisus”)337.  

         Średniowieczne źródła zakonne, jak i uniwersyteckie, stanowią niewątpliwie kanwę 

do badań nad rozpoznaniem braci z wykształceniem akademickim. Uwzględnić należy 

jednak fakt, iż Jan Komorowski i Innocenty z Kościana przygotowując listę zmarłych 

braci opierali się na niekompletnych danych, stąd informacje zawarte w nekrologu  

i kronice nie obrazują w pełni faktycznego stanu rzeczy. Podobne obiekcje możemy 

wysunąć wobec XV i XVI-wiecznych materiałów pochodzących z Uniwersytetu 

Krakowskiego. Adnotacje ułatwiające ustalenie tożsamości studentów (glosy) zostały 

wprowadzone w późniejszym okresie i znajdują się tylko przy niektórych nazwiskach. 

Trudności nastręcza również kultywowana przez bernardynów zasada, wedle której 

nowicjusze zaraz po wstąpieniu do klasztoru zmieniali swe imię chrzestne na zakonne. 

Analizując archiwalia uniwersyteckie musimy mieć na uwadze, że wśród studentów 

znajdowali się bracia, którzy rozpoczęli naukę w krakowskiej wszechnicy, ale przerwali 

studia nie uzyskawszy nawet stopnia bakałarza. Zjawisko to było częste w okresie 

średniowiecza. Jak podaje historiograf Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krzysztof Stopka, 

w latach 1433-1510 zaledwie 24% immatrykulowanych zdobywało bakalaureat, a tylko 

5% tytuł magistra artium338. Tak było w przypadku Władysława z Gielniowa, który 

rozpoczął naukę w 1462 za rektoratu Arnolfa z Mirzyńca, ale po kilku miesiącach 

zrezygnował z uczelni i 1 sierpnia tego samego roku rozpoczął życie zakonne  

w klasztorze w Krakowie, gdzie przebywał do lat 80-tych XV wieku339. Przypuszczać 

                                                           
337 Na uniwersytet wstąpił w 1500 roku, bakalaureat zdobył w 1502 roku, a tytuł magistra artium dwa lata 

później. W 1504 roku został bernardynem i nadano mu przydomek Paterek. Po roku wystąpił z nowicjatu 

i powrócił na uczelnię, gdzie w 1506 został profesorem. Album studiosorum, t. II, fasc. I, s. 61; Statuta non 

nec liber promotionum, s. 138.  

338 K. Stopka, Od założenia do schyłku XVII wieku, [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

red. K. Stopka, A. K. Dybiec, Kraków 2000, s. 44.  
339 Władysław z Gielniowa, twórca pieśni religijnych w języku polskim, zwykle łączony jest z konwentem 

warszawskim, w którym zakończył żywot w 1505 roku. Mimo iż nie ukończył studiów wyższych, bardzo 

dbał o poziom intelektualny swoich współbraci powiększając księgozbiory klasztorne. Dwukrotnie  

(w latach 1487-1490 i 1496-1499) był wikariuszem prowincjonalnym w Polsce, a od 1504 aż do śmierci 

sprawował funkcję gwardiana klasztoru św. Anny w Warszawie; zob. APB, rkps W-20, s. 31-32; Jan  

z Komorowa, Memoriale, s. 256; K. Grudziński, Władysław Marcin z Gielniowa, [w:] SPPF, s. 523;  

N. Golichowski, Błogosławiony Władysław z Gielniowa, „Głos świętego Antoniego z Padwy” 4 (1899),  

s. 311-312; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 130; H. Wróbel, Władysław z Gielniowa, [w:] Hagiografia 
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zatem należy, iż lista scholarów Akademii Krakowskiej zawiera nieujawnione jeszcze 

dotąd nazwiska studentów, którzy po skończonej nauce dołączyli do zakonu 

obserwantów na Stradomiu340.  

          W zakresie edukacji, bernardyni, podporządkowani byli konstytucjom wydanym 

przez Jana Kapistrana i Ludwika della Torre (ok. 1488 r.), które regulowały system 

kształcenia w zakonie. Ustawy traktowały o obowiązkowym tworzeniu miejsc  

(w wybranych konwentach wikarii), w których to wiedzę mieli zdobywać wstępujący  

do klasztoru bracia341. Naukę rozpoczynano od rocznego nowicjatu, gdzie zapoznawano 

się z Regułą i poszerzano wiedzę o rubrykach oraz ceremoniach liturgicznych342. 

Przyjmowano jednakże tu tylko osoby, które zdały egzamin z języka łacińskiego. 

Niepiśmienni bracia pozostawali w strukturach zakonu jako laicy343. Dopiero ukończenie 

nowicjatu uprawniało kleryków do kontynuowania nauki w studium344.  

W przeciwieństwie do zasad panujących w innych formacjach mendykanckich, takich 

jak: franciszkanie, dominikanie, augustianie czy karmelici, konstytucje obserwanckie 

nakazywały rezygnację z pobierania nauki na uniwersytecie, ograniczając tym samym 

                                                           

polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, t. 2, Poznań-Warszawa-Lublin 1971, s. 555-572;  

W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s. 111-134; T. Kozłowska, Władysław z Gielniowa, poeta 

warszawski z XV wieku, [w:] Warszawa średniowieczna. Z. 2, red. A. Gieysztor, Warszawa 1975, s. 217; 

H. Kowalewicz, Ładysława z Gielniowa traktat „Taxate penitencie”, „Symbolae Philologorum 

Poznaniensium Graecae et Latinae” 4 (1979), s. 167-173; K. Grudziński, R. Gustaw, Błogosławiony 

Władysław z Gielniowa, [w:] Polscy Święci, red. J. R. Bar, t. 6, Warszawa 1986, s. 51-107; W. Wydra, 

Miejsce Władysława z Gielniowa w kształtowaniu się średniowiecznej poezji religijnej, [w:] Literatura  

i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993, s. 69-82.  

340 Problem dotyczący identyfikacji studentów krakowskiej uczelni w okresie średniowiecza poruszył  

A. Gąsiorowski, Immatrykulowani i promowani. Jednoroczni studenci akademii krakowskiej w XV wieku, 

[w:] Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, 

red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 479-491 oraz tenże, O mieszczanach studiujących  

na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku, [w:] Aetas media aetas moderna. Studia ofiarowane Henrykowi 

Samsonowiczowi, red. H. Manikowska, A. Bartoszewicz, W. Fałkowski, Warszawa 2000, s. 653.  
341 Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, rkps 97: Konstytucje, przywileje i inne pisma dotyczące 

zakonów św. Franciszka przez brata Bartłomieja z Bydgoszczy w roku Pańskim 1500 spisane, s. 152.  

342 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 93; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 309.  

343 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 283; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne,  

s. 126. 

344 F. Piwosz, Modlitwy i zwyczaje OO. Bernardynów, Kalwaria Zebrzydowska 1987, s. 213-217.  
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kształcenie nowicjuszy do wykładów w klasztornym studium345. Według Jana Kapistrana 

studia miały służyć dobremu przygotowaniu braci do misji duszpasterskiej, a nie ich 

indywidualnemu rozwojowi. I tak, studenci i profesorowie, którzy podjęli decyzję  

o rozpoczęciu życia w zakonie, byli zobligowani do przerwania nauki czy też zaprzestania 

pracy dydaktycznej na Akademii346. Reguła ta była powodem zrzeczenia  

się bernardyńskiego habitu przez profesora Akademii Krakowskiej Jana „Paterka”  

z Szamotuł (1480-1519), autora kazań maryjnych w języku polskim o Niepokalanym 

Poczęciu i Narodzinach Marii Panny. Paterek nie mogąc kontynuować pracy naukowej, 

tuż po zakończeniu nowicjatu na Stradomiu, powrócił na uczelnię, gdzie w 1513 roku 

uzyskał tytuł doktora dekretów i jednocześnie przyjął funkcję kaznodziei w kościele  

św. Anny w Krakowie347. Jedynym znanym odstępstwem od tej reguły była decyzja 

władz zakonnych wydana w sprawie Jana ze Stobnicy. Jan, jako, że na długo przed 

wstąpieniem do zakonu związany był z Wszechnicą (pełnił zaszczytną funkcję dziekana 

Wydziału Artium), otrzymał zgodę na równoczesne prowadzenie wykładów na uczelni  

i w klasztornym studium348.  

                                                           
345 A. Szulc, Homo regiosus, s. 118-119. Wśród zakonników mendykanckich, którzy pobierali nauki  

w Akademii Krakowskiej w latach 1433-1509 było: 35 franciszkanów konwentualnych, 25 karmelitów,  

25 dominikanów i 12 augustainów, zob. A. Karbowiak, Studia statystyczne z dziejów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 1433/34-1509/10, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 12 (1910),  

s. 5, 77.  

346 A. Szulc, Homo religiosus, s. 118-119.  

347 Istnieje przypuszczenie, że pisanie kazania o Niepokalanym Poczęciu Paterek rozpoczął przebywając  

w nowicjacie. Był uważany za pioniera języka polskiego. Zob. W. Taszycki, Jan z Szamotuł zwany 

Paterkiem, [w:] PSB, t. 10, s. 482-483; M. Karpuklówna, Zagadnienie autorstwa tzw. Kazań Paterka, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filologia” 4 (1958), s. 43-92. Zob. też: L. Malinowski, 

Magistra Jana z Szamotuł, dekretów doktora, Paterkiem zwanego, kazania o Maryi Pannie czystej 

 z kodeksu toruńskiego, „Sprawozdania Komisji Językowej AU” 1 (1880), s. 25-30.  

348 Jan ze Stobnicy - profesor Akademii Krakowskiej, propagator skotyzmu. Do zakonu bernardynów 

wstąpił w 1507 roku, zajęcia dydaktyczne na uczelni prowadził aż do 1515 roku, zob. K. Kantak, 

Bernardyni polscy, t. 1, s. 280, 285; I. Tarnowska, Jan ze Stobnicy, [w:] PSB, t. 10, Wrocław 1963,  

s. 480-481; R. Palacz, Jan ze Stobnicy, „Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce”  

12 (1970), s. 23-38; H. E. Wyczawski, Jan ze Stopnicy (Stobniczka), [w:] SPPF, s. 185-187; K. Morawski, 

Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 85-89; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński  

w społeczeństwie, s. 145; Z. Pietrzyk, Jan ze Stobnicy zwany Stobniczką, [w:] Złota księga Wydziału 

Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Miklaszewska, J. Mizera, Kraków 2000, s. 71-74. 
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          Pierwsze studium wikarii polskiej powstało w Krakowie, już w pierwszych latach 

istnienia klasztoru na Stradomiu. Dopiero z biegiem lat zorganizowano kolejne  

w konwentach: poznańskim, warszawskim i wileńskim349. Nauka w studium miała 

wymiar czysto praktyczny. Lektorzy prowadzili zajęcia z dialektyki i gramatyki języka 

łacińskiego, a także z prawa kanonicznego350. Obowiązkowe, dla słuchaczy, były 

wykłady z Pisma Świętego oraz z teologii oparte na „Sentencjach” Piotra Lombarda. 

Czytano również dzieła o tematyce ascetycznej351. Kantak podaje, że jednym  

z wykładowców Pisma Świętego w Krakowie był brat Leonard, natomiast teksty „Libri 

Sententiarum” i dekretałów czytali stradomskim studentom Stanisław Korzyb i brat 

Bazyli352. Bardzo mocny nacisk kładziono na nauczanie mnemotechniki, gorliwie 

studiowanej i rozwijanej także przez inne zakony mendykanckie (w szczególności przez 

dominikanów oraz franciszkanów)353. Ars memorativa była nieodzowna w posłudze 

kaznodziejskiej. Dzięki niej bracia mogli ćwiczyć pamięć i przez to opanowywać długie 

kazania, które później wygłaszali przed wiernymi354. Jak podaje Rafał Wójcik:  

„to właśnie z kręgu bernardyńskiego pochodzą najwybitniejsi przedstawiciele 

mnemotechniki średniowiecznej w Polsce”355. Byli to zakonnicy, na których wystąpienia, 

odbywające się w studium stradomskim, przybywali nawet przedstawiciele środowiska 

uniwersyteckiego356.  

          Jako pierwszego nauczyciela mnemotechniki możemy wymienić Stanisława 

Korzyba, którego Jan z Komorowa opisał następującymi słowami: „magister arcium 

universitatis Cracoviensis, vir doctissimus devotisimusque et predicator clarissimus”357. 

                                                           
349 J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, s. 84; H. E. Wyczawski, Krótka historia 

zakonu, s. 620; H. E. Wyczawski, Kraków, s. 156; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński  

w społeczeństwie polskim, s. 144.  

350 A. Szulc, Homo religiosus, s. 123.  

351 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 279-283. 

352 K. Kantak, Życie wewnętrzne bernardynów w dobie przedreformacyjnej, „Przegląd Teologiczny” 

20 (1929), z. 2, s. 333.  

353 W. Wiesiołowski, Środowiska kościelne i kultura, s. 298; R. Wójcik, „Domine, memoriale tuum  

in generationem et generationem...”. O krakowskim traktacie „Opusculum de arte memorativa” z 1504 

roku, „Studia Warmińskie” 39 (2002), s. 117.  
354 F. A. Yates, Sztuka pamięci, Warszawa 1977, s. 100.  

355 R. Wójcik, dz. cyt., s. 119.  

356 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 256; K. Morawski, dz. cyt., s. 162.  

357 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 264.  
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Stanisław zdobył stopień bakałarza w 1459 roku, kiedy dziekanem był Klemens z Górki, 

a dziewięć lat później uzyskał tytuł magistra. W 1483 roku władze uczelni powierzyły 

mu, już jako profesorowi, urząd dziekana358. Istnieje przypuszczenie, iż Korzyb miał 

styczność z prelekcjami jednego z mistrzów europejskiej mnemotechniki końca XV  

i początku XVI wieku - florentyńczyka Jacobusa Publiciusa Ruffusa, który to wykładał 

ten przedmiot w krakowskiej Alma Mater w semestrze zimowym 1469/1470359. 

         Do gremium wykładowców ars memorativa w studium stradomskim zaliczamy 

również brata Antoniego z Radomska. W 1458 roku otrzymał on bakalaureat,  

za dziekanatu Andrzeja Grzymały, a następnie przeniósł się na Sorbonę, którą ukończył 

jako mistrz nauk wyzwolonych360. Swoje życie zakonne, tuż po powrocie z Paryża, 

rozpoczął w szeregach kanoników regularnych. Przebywał tam jednakże krótko i w 1480 

roku podjął decyzję o zmianie habitu na bernardyński. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja 

i człowiek, który „hic artem memorativam in universitate Cracoviensi multiplicavit”361.  

          Bernardynem, który odniósł największą sławę na polu mnemotechniki i miał wkład 

w kształcenie w tym zakresie nie tylko słuchaczy klasztornego studium, ale również 

studentów Akademii Krakowskiej, był Jan Vitreatoris, zwany Szklarkiem362. Nauki  

na Uniwersytecie podjął się w 1468 roku i kilka lat po jej zakończeniu, w 1476 roku, 

wstąpił do obserwantów stradomskich363. To właśnie tutaj, w 1503 roku, w murach 

krakowskiego konwentu, powstało jego najsłynniejsze dzieło „Opusculum de arte 

memorativa”, które zostało wydane rok później w drukarni Kaspra Hochfedera364. 

                                                           
358 APB, rkps W-20, s. 447; Album studiosorum, t. 1, s. 147: „Stanislaus Stanislai de Corzyp”; Statuta  

non nec liber promotionum, s. 53, 65; Księga Promocji, s. 48, 57.  

359 F. A. Yates, dz. cyt., s. 123; R. Wójcik, dz. cyt., s. 118.  

360 Znany był pod świeckim imieniem Marcin. Zob. Jan z Komorowa, Memoriale, s. 256; Album 

studiosorum, t. I, s. 142: „Martinus Johannis de Radomskye”; Księga promocji, s. 47; K. Kantak, 

Bernardyni polscy, t. 1, s. 279-281; H. E. Wyczawski, Antoni, Marcin z Radomska, [w:] SPF, s. 31.  

361 Cytat za: Jan z Komorowa, Memoriale, s. 256.  

362 K. Kantak, Sylwetki bernardynów poznańskich. Jan Szklarek, „KMP” 6 (1928), nr 4, s. 314-328;  

H. Friedberg, Jan Vitreatoris z Trzemeśni (Szklarek), [w:] PSB, t. 10, s. 485-487.  

363 Album studiosorum, t. I, s. 193: „Joannes Mathie de Trzemesznya”; zob. też. A. Szulc, Homo religiosus, 

s. 115; R. Wójcik, dz. cyt., s. 121.  

364 „in ecclesia sancti Bernhardini Cracoviensis, Anno salutis M.d.iii”, cytat za: [Jan Szklarek], Opusculum 

de arte memorativa longe utilissum in quo studiosus lector tam artificialibus preceptis q[aum] naturalibus 

medicinalibusque documentis memoriam suam adeo fovere discet […], wyd. K. Hochfeder, Cracoviae 

1504, s. 17v.  
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Początkowo badacze średniowiecznej „sztuki pamięci” mylnie przypisywali autorstwo 

rozprawy Antoniemu z Radomska365. Traktat Szklarka zawierał cenne wskazówki  

dla studentów oraz zakonników, dotyczące sposobów zapamiętywania najważniejszych 

informacji. Według autora miał być podręcznikiem, dzięki któremu adepci wyćwiczą 

umysł i poszerzą wiedzę, wykorzystując ją do „pomnażania chwały Bożej”366.  

          Nie dochował się do naszych czasów cały dorobek piśmienniczy, z przełomu  

XV i XVI wieku, bernardynów powiązanych ze Stradomiem. Większa jego część uległa 

zniszczeniu, zaczytaniu lub rozproszeniu po różnych zbiorach archiwalnych367. Wiadomo 

jednakże, iż w pierwszych latach istnienia zgromadzenia krakowskiego, zakonnicy  

z wykształceniem uniwersyteckim, w trosce o dobre przygotowanie do zadań 

kaznodziejsko-duszpasterskich przyszłych pokoleń obserwantów, utworzyli bibliotekę  

i gromadzili w niej rozliczne rękopisy niezbędne do sprawnego funkcjonowania 

konwentu368. Władysław Pabin napisał, że: „wstępując do zakonu wnosili oni ze sobą 

wcześniej nabytą kulturę książki” oraz „stworzyli klimat, w którym panowały sprzyjające 

warunki do wytwarzania książki rękopiśmiennej oraz jej wykorzystania”369. Początkowo 

zasoby książnicy bernardyńskiej systematycznie powiększane były przez nowicjuszy, 

którzy na rzecz zgromadzenia przekazywali kodeksy pergaminowe nabyte jeszcze przed 

                                                           
365 Autorstwo Opusculum przypisują Janowi Szklarkowi: H. Friedberg, Rodzina Vitreatorów (Zasańskich) 

i jej związki z Uniwersytetem Krakowskim na przełomie XV i XVI wieku, „Biuletyn Biblioteki 

Jagiellońskiej” 18 (1968), nr 1, s. 21-25; R. Wójcik, O mnenotechnicznym przygotowaniu kazania  

o św. Stanisławie w „Opusculum arte memorativa” Jana Szklarka, [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, 

red. T. Michałowska, Warszawa 2003, s. 140-157. Wiesław Wydra, z kolei nie wyklucza autorstwa 

Antoniego z Radomska, zob. W. Wydra, Piśmiennictwo bernardyńskie, s. 308.  

366 R. Wójcik, Domine, Memoriale tuum, s. 123.  

367 Władysław Pabin pisze: „O istnieniu pewnych rękopisów proweniencji bernardyńskiej można tylko 

wnioskować na podstawie zachowanych do dziś nikłych ich fragmentów. Przykładowo tylko należy 

wspomnieć, że w materiałach po B. Erzepkim /przechowywane w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu,  

rkps sygn. 1362/ znajdują się karty z zapisem dekalogów średniowiecznych w języku polskim, które zostały 

wydarte z większych całości. Być może, że niektóre z materiałów zgromadzonych w identyczny sposób przez 

Lelewelów, a cytowanych w dekalogach, pochodzą także ze źródeł bernardyńskich”, cytat za: tenże, 

Książka rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim do połowy XVI wieku. Zarys problematyki 

księgoznawczej, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Praca zbiorowa,  

red. B. Bieńkowska, t. 4, Warszawa 1980, s. 92. Por.: W. Wydra, Polskie dekalogi średniowieczne, 

Warszawa 1973, s. 157-158, 168.  

368 W. Pabin, Książka rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim, s. 93, 103.  

369 Cytat za: W. Pabin, dz. cyt., s. 93.  
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wstąpieniem do wspólnoty minoryckiej370. Cenne rękopisy oddali bibliotece  

na Stradomiu: Bartłomiej Grzybowski, Jan Melsztyński, Jan Lelowita i Klimek  

z Kobylina371. Do dynamicznego rozwoju księgozbioru przyczynili się także Sebastian 

Lwowczyk, Feliks z Kościana, jak również brat Klemens, którzy zasłynęli z tego,  

iż wszelkimi siłami i sposobami zdobywali koniecznie niezbędne książki372. Arsenał 

biblioteki konwentu stradomskiego ponadto wzbogacany był przez lata dzięki hojnym 

darom od benefaktorów, w tym profesorów Wszechnicy Krakowskiej oraz mieszczan, 

m.in. byli to: Andrzej Grzymała (ofiarował rękopis biblijny „Concordantiae 

numerales”), Marcin Biem, Marcin Kołeczek, Grzegorz ze Stawiszyna, Jan Prosiński, 

Jakub Friedl czy Jan z Sanoka373. Wśród darczyńców znalazły się także osoby duchowne. 

W 1494 roku pleban Bartłomiej z Korytnicy powierzył bibliotece w Krakowie cały swój 

księgozbiór374. Z kolei, Tomasz z Grodziska, kanonik sandomierski oraz Leopolita 

przekazali w spadku tak dużo woluminów, iż prowincjał wikarii polskiej, Innocenty  

z Kościana, część z nich zabrał do klasztoru kościańskiego, co wywołało irytację 

wykonawców testamentów375. Najliczniejszy dar, 25 tomów, pochodził od proboszcza 

skalbmierskiego Stanisława Sulimy. Na każdym tomie widniała adnotacja „pro devoto 

loco” lub „devotissimo loco Cracoviensi”376. Najbardziej drogocenne kodeksy sprawił 

zaś bernardynom stradomskim sam Jan Kapistran, niestety nie zachował się do naszych 

czasów ani jeden jego dar377.  

          Na skutek strat jakie poniósł, na przestrzeni wieków, księgozbiór krakowski, 

ciężko dzisiaj oszacować jego zasobność w interesującym nas okresie. Nie istnieje 

                                                           
370 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 539-540.  

371 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 512-513; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne,  

s. 144; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 341.  

372 Najwięcej informacji posiadamy odnośnie działalności Sebastiana Lwowczyka (ur. 1491 r.). Wstąpił  

on w 1512 r. do bernardyńskiego konwentu we Lwowie. Pozyskiwał rękopisy zarówno dla biblioteki 

lwowskiej, jak i krakowskiej. W 1557 roku wyznaczono go na kustosza krakowskiego. Zmarł w stolicy  

17 listopada 1561 r. K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 241-245; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy 

liturgiczne, s. 143.  

373 K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, dz. cyt., s. 33-34, 36. 

374 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 160-161. 

375 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 144.  

376 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 161. 

377 Najprawdopodobniej zaginęły po wizytacji klasztoru krakowskiego dokonanej w 1459 r. przez 

Bernardyna z Ingolstadtu, zob. C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. I, s. 152, 166 oraz t. II, s. 512-513. 
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również żaden średniowieczny inwentarz, który byłby pomocny przy ustalaniu bogactw 

stradomskiej biblioteki z przełomu XV i XVI w. Możemy przypuszczać, iż jej zaczątek 

stanowiły dzieła z zakresu kaznodziejstwa (m.in. kazania św. Bonawentury, Bustiego, 

Michała Węgrzyna) oraz ascetyki, pisma teologów franciszkańskich i Ojców Kościoła, 

komentarze biblijne, Pismo Święte, czy podręczniki teologiczne (m.in. Piotra Lombarda 

i Anioła z Clavasio) i prawnicze378.  

          Oprócz rękopisów, w zbiorach krakowskich, przechowywano także druki. Stało się 

to przyczynkiem do twierdzenia o powiązaniu bernardynów z pierwszymi oficynami 

drukarskimi, które pojawiły się w Krakowie na przełomie XV i XVI w – Kaspra 

Hochfedera, Kaspra Straubego i Szwajpolta Fiola. Badaczom nie udało się rozstrzygnąć 

na jakich zasadach przebiegała współpraca379. Mało prawdopodobne wydaje się, aby 

zakonnicy łożyli na druk, czy też użyczali swojej siedziby na tymczasowe lokum  

dla którejś z wymienionych tłoczni. Z oficyną Szwajpolta Fiola łączył obserwantów 

przede wszystkim profil jej działalności oraz osoba Jana Turzo - rajcy miejskiego, który 

równocześnie pełnił funkcję syndyka w stradomskim klasztorze380. Drukarnia Fioli 

specjalizowała się w wydawaniu druków liturgicznych w języku starocerkiewnym 

przeznaczonych dla kościołów i cerkwi na Litwie i Rusi (il.22), co wpisywało się  

w charakter akcji misyjnych podejmowanych przez bernardynów na rubieżach 

wschodnich Korony381. Nie ulega wątpliwości, że oficyny bawarskich drukarzy 

Straubego i Hochfedera, również działy na rzecz konwentu stradomskiego. 

Najprawdopodobniej to właśnie na zlecenie zakonników Hochefeder w 1503 r. 

wydrukował dzieło Jana ze Stobnicy pt. „Parvulus philosophie naturalis” oraz 

                                                           
378 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 310. Średniowieczne zbiory biblioteki krakowskiej możemy 

porównać do książnicy poznańskiej, o której zachowało się sporo wiadomości, zob. S. B. Tomczak, 

Biblioteka Bernardynów w Poznaniu do końca XVI wieku, s. 165-170.  

379 Zob. M. Błońska, Próba nowego spojrzenia na dzieje krakowskiej oficyny drukarskiej Szwajpolta Fiola 

(około 1483-1491), „Rocznik Biblioteki Narodowej” 6 (1968), s. 51-62; A. Kawecka-Gryczowa, Dzieje 

drukarstwa w Polsce XV i XVI w. Stan badań i postulaty, [w:] Dawna książka i kultura. Materiały 

międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk,  

A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975, s. 17-21.  

380 Jan Turzo zainwestował w 1483 r. znaczną kwotę pieniędzy w rozwój drukarni Fiola. W. Wydra, 

Piśmiennictwo bernardyńskie, s. 308-309; A. Szulc, Homo religiosus, s. 133-134.  

381 J. Fijałek, Początki cenzury prewencyjnej w kościele rzymsko-katolickim i w Polsce, [w:] Studia 

staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928, s. 143-144.  
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„Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka (il.23). Natomiast Kasper Straube wydał 

dzieło Franciszka de Platea „Opus Restitutionum”, którego egzemplarze minoryci 

krakowscy rozsyłali do pobliskich klasztorów oraz za granicę (il.24)382.  

           Nadto, księgozbiór stradomski powiększał swoje zasoby dzięki intensywnej pracy 

klasztornego skryptorium. Praca braci z wykształceniem uniwersyteckim na rzecz 

biblioteki nie ograniczała się tylko do zbierania rękopisów czy druków. W skryptorium 

krakowskim, pod ich czujnym okiem, sporządzano dla nowicjuszy kopie najważniejszych 

utworów franciszkańskich. Najstarszym zachowanym dziełem, zawierającym: fragmenty 

traktatów filozoficznych i teologicznych św. Bonawentury i Aleksandra z Hales  

oraz liczne kazania (m.in. Leonarda z Utino), jest rękopis Szymona z Lipnicy „Scripta 

Simonis de Lipnica” datowany na 1472 rok (il.25)383. Powstawały tu także utwory  

o tematyce religijnej: modlitwy, wiersze, pieśni (zarówno w języku łacińskim, jak  

i polskim)384 oraz dzieła mistyczne, które miały być pomocne w pogłębianiu duchowości  

oraz w doskonaleniu warsztatu pracy kaznodziejskiej. Znanym w zakonie poetą był, 

wspominany już, Władysław z Gielniowa (il.26). Spośród wszystkich przypisywanych 

mu utworów wymienić można kilka pieśni w języku polskim, takich jak: „Jezusa Judasz 

przedał za pieniądze nędzne”, „Kto chce Pannie Maryjnej służyć” czy „Anna niewiasta 

                                                           
382 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 309; W. Wydra, Piśmiennictwo bernardyńskie, s. 308. Ciekawą 

bibliografię, związaną z poruszanym zagadnieniem, przedstawia W. Wydra: K. Różycki, Die Inkunabeln 

des Druckers des Turrecremata in Krakau, München 1911, s. 47-49; A. Lewicka-Kamińska, Początki 

drukarstwa w Krakowie. Śladami Karola Estreichera (1827-1908). Studia i rozprawy, Kraków 1964,  

s. 235; A. Kawecka-Gryczowa, Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały, 

Wrocław 1975, s. 24.  
383 Rękopis jest w posiadaniu OO. Bernardynów w Krakowie, APB sygn. 1/R. Tytuł dzieła został nadany 

w XVI wieku. Podpis skryptora widnieje na kolofonie 264: „per me fr. Simonem de Lipnicza pro tunc 

praedicatoris locum tenenten in loco Cracoviensi sancti Bernardyni”. Zob. też: W. Pabin, Książka 

rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim, s. 94.  

384 Dla laików oraz tercjarek (klasztor św. Agnieszki - pozostający pod opieką bernardynów), nieznających 

języka łacińskiego, tłumaczono i przepisywano teksty modlitewne oraz Regułę i Testament św. Franciszka, 

które odczytywano po łacinie i po polsku, co miesiąc w piątek. Zob. W. Wydra, Piśmiennictwo 

bernardyńskie, s. 312; H. Łopaciński, Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka 

polskiego, „Prace Filologiczne” 4 (1893), z. 3, s. 689-794.  
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niepłodna”385 oraz w języku łacińskim, np. „Modlitwa do św. Brygidy (Beatissima 

Brigitta, Per tua sancta merita...)”386 czy poemat religijny „Ad cantica canticorum...”387. 

Natomiast twórcą dziełka mistycznego „Additiones super Sancti Bonaventurae 

Breviloquium”, dedykowanego nowicjuszom, był Jan ze Stobnicy. Jego autorstwa jest 

również „Historia totius vitae et passionis Dominis nostri Jesu Christi”, która została 

dwukrotnie wydana (w 1523 i 1525 roku) przez oficynę drukarską Jana Hallera388. 

          Wielką wagę przywiązywano również do tego, aby każdy uczeń, w początkowym 

okresie pobytu w zakonie, otrzymał jak najodpowiedniejsze wykształcenie w duchu rytu 

minoryckiego. Dlatego Jan Szklarek, zredagował, około 1480 roku, podręcznik dla 

nowicjuszy, który nosił tytuł „Summula aurea brevissima de profectu novitiorum”389. 

Trzydzieści lat później (ok. 1515 r.) został on zastąpiony podręcznikiem pt. „Manuale” 

napisanym przez Innocentego z Kościana najprawdopodobniej w czasie jego pobytu  

w Krakowie (l. 1515-1517)390. Przykładem dydaktycznej, wewnątrzzakonnej literatury 

jest, powstały na Stradomiu, wierszowany utwór „Modus preparandi se ad mensam et de 

obiectis assumendis”391. Zawiera on instrukcje dotyczące zachowania się przy stole oraz 

                                                           
385 Teksty pieśni: W. Wydra, W. R. Rzepka, Pieśni Władysława z Gielniowa nowo odnalezione, „Studia 

Polonistyczne” 6 (1979), s. 167-191. Zob. też: W. Wydra, Nie znane, znane utwory Władysława  

z Gielniowa, „Slavia Occidentalis” 35 (1978), s. 95-107; W. Wydra, Piśmiennictwo bernardyńskie, s. 316.  

386 W. Wydra, „Oracio de beata Brigitta” - jeszcze jeden nieznany utwór Władysława z Gielniowa,  

„Eos: czasopismo filologiczne” 67 (1979), z. 1, s. 137-141. O twórczości Władysława z Gielniowa  

- A. Szulc, Homo religiosus, s. 130-131.  

387 H. Kowalewicz, Ładysław z Gielniowa - „Ad cantica canticorum”, rymowana parafraza Pieśni  

nad Pieśniami, [w:] Ze starych rękopisów, red. H. Kowalewicz, Warszawa 1979, s. 3-38.  

388 H. E. Wyczawski, Jan ze Stobnicy, s. 186; A. Szulc, Homo religiosus, s. 116.  

389 Istnieją dwa zachowane egzemplarze rękopiśmienne podręcznika. Jeden przechowywany jest  

w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rkps sygn. 365, a drugi w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Wilnie, sygn. 29, zob. Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk: sygn. 7-1950, oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008; S. Dobrzanowski, 

Szklarek, [w:] SPPF, s. 479; W. Wydra, Piśmiennictwo bernardyńskie, s. 310; A. Szulc, Homo religiosus, 

s. 115.  

390 Biblioteka Narodowa, sygn. BOZ 555. K. Kantak, Sylwetki bernardynów poznańskich. Innocenty  

z Kościana, „KMP” 7 (1929), nr 1, s. 39-51; H. E. Wyczawski, Innocnety z Kościana, [w:] SPPF,  

s. 179-180; W. Wydra, Piśmiennictwo bernardyńskie, s. 310; A. Szulc, Homo religiosus, s.127. 

391 APB, rkps 19/R. Tekst utworu został wydany przez W. Wydra, W. R. Rzepka, Teksty polskie z pierwszej 

połowy XVI wieku (z Rękopisu nr 19/R Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie), cz. III, „Studia 

Occidentalis” 37 (1980), s. 127-138.  
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podpowiada zakonnikom ewangeliczne tematy rozmyślań na cały tydzień, które warto 

rozważać podczas spożywania posiłków392. Podręczniki kopiowano w skryptorium  

i przekazywano do nowo powstających placówek na terytorium Korony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
392 W. Wydra, Piśmiennictwo bernardyńskie, s. 312; A. Szulc, Homo religiosus, s. 313.  
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ROZDZIAŁ IV 

 

Stradomskie skryptorium klasztorne. 

 

1. Historia powstania skryptorium i jego struktura.  

 

          Pierwsze na terytorium Korony, i równocześnie najważniejsze w całej polskiej 

wikarii, bernardyńskie skryptorium zakonne powstało na Stradomiu. Historia 

krakowskiego warsztatu pisarskiego sięga czasu powstania fundacji. Przyjmuje się rok 

1453 za początek jego aktywności. Wskazanie tej daty, jako momentu utworzenia 

skryptorium, wydaje się być całkowicie uzasadnione. Za słusznością powyższego 

stwierdzenia przemawiają dwa zasadnicze argumenty. Jak wiadomo, przez pierwsze dwa 

lata obserwanci krakowscy mieszkali w prowizorycznych drewnianych budynkach 

ufundowanych przez bp Zbigniewa Oleśnickiego. Co najważniejsze, warunkiem 

zainstalowania zakonników, było urządzenie, nawet w tymczasowych zabudowaniach, 

wszelkich pomieszczeń, które umożliwiały sprawne funkcjonowanie całego 

zgromadzenia393. Biorąc pod uwagę takie postanowienia, a także fakt, że księgi 

rękopiśmienne odgrywały w życiu obserwantów kluczową rolę, to potwierdza  

się założenie, że już od pierwszych lat egzystowania wspólnoty krakowskiej, zaistniały 

warunki do utworzenia warsztatu pisarskiego394. Zorganizowanie własnej produkcji 

rękopisów na Stradomiu było ponadto efektem wykonywania postulatów, jakie dyktował 

bernardynom charakter zgromadzenia. Styl życia minorytów nakazywał w pierwszej 

kolejności jak największą samowystarczalność. Dlatego też, przepisywanie i zdobienie 

kodeksów pozostawało na barkach zakonników.  

          Nadrzędnym celem, wedle reguły, był rozwój duszpasterstwa i kaznodziejstwa. 

Rytm każdego dnia wyznaczała obserwantom liturgia. Była ona nieodzowna  

w formowaniu życia wewnętrznego zakonników, ale też kształtowaniu ich modelu 

apostolatu395. Stąd, praca w skryptorium, nie ograniczała się tylko do redagowania 

podręczników potrzebnych w zakresie kształcenia nowych kandydatów oraz słuchaczy 

                                                           
393 A. Kutzner, dz. cyt., s. 298.  

394 Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 143. 

395 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 109. 
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studium klasztornego, czy też utrwalania ustawodawstwa zakonnego (Reguła, Testament 

św. Franciszka) 396. Główny ciężar produkcji warsztatu skryptorskiego skierowany został 

na wytwarzanie rękopisów niezbędnych do całorocznej obsługi Officium divinum. 

Bernardyni sprawowali liturgię w rycie franciszkańskim, który nawiązywał do XIII-

wiecznej rzymskiej tradycji chorałowej397. Kładziono nacisk na odprawianie 

codziennych, wspólnych modlitw brewiarzowych, w których każdy zakonnik miał 

obowiązek uczestniczyć398. Z liturgią godzin wiązały się także śpiewy chóralne 

rozbrzmiewające w klasztorze ku chwale Bożej399. Do nich przywiązywano wielką wagę 

i pilnowano, aby wszyscy mnisi byli zaangażowani w ich wykonywanie400. Innocenty  

z Kościana podjął się nawet spisania wskazówek dotyczących poprawnego śpiewu. 

Zawarł je w podręczniku Manuale. Chciał tym samym zaakcentować rolę chorału w życiu 

zgromadzenia i przestrzec zakonników przed fałszywymi dźwiękami401.  

         Źródłem śpiewów chóralnych były księgi liturgiczne, głównie kancjonały, 

graduały, antyfonarze, procesjonały i psałterze402. Zachowane, do dnia dzisiejszego,  

XV i XVI-wieczne bernardyńskie kodeksy liturgiczne pozwalają na wskazanie trzech 

                                                           
396 W. Pabin, Książka rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim, s. 102.  

397 Był to mszał rzymski Officium Capelli Pontifici. Dostosowanie się do niego zatwierdziła Kapituła 

Generalna, która odbyła się w 1242 r. w Bolonii. Zob.: K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 105;  

M. Pikulik, Ordinarium missae, s. 113; F. Bąk, Średniowieczne graduały franciszkańskie, s. 91; E. Lenart, 

Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 140; A. Szulc, Homo religiosus, s. 134-135; E. Lenart, 

Franciszkański ryt, [w:] EK, t. 5, Lublin 1989, s. 572.  

398 K. Kantak, Życie wewnętrzne bernardynów w dobie przedreformacyjnej, s. 316.  

399 B. Pociej, Inspiracja religijna w muzyce, [w:] W kierunku religijności, red. B. Bejzy, Warszawa 1983, 

s. 332; J. Waloszek, Dlaczego muzyka w liturgii, „Muzyka w liturgii” 3 (1986), s. 6; A. Reginek, Śpiew  

i muzyka w kościele, [w:] Sztuka w liturgii, red. W. Świerzawski, Kraków 1996, s. 199.  
400 K. Kantak, Życie wewnętrzne bernardynów w dobie przedreformacyjnej, s. 316; M. Pikulik, Ordinarium 

missae, s. 112; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 314. 

401 Najlepiej ilustruje to cytat: „Niektórzy śpiewają włoskim obyczajem, dziwacznie głos wyciągając przez 

zęby, jakby im nie wystarczył naturalny, a tak byleby sye mowilo, inni raczej śpiewają niż jest w księdze, 

trzeci mechanicznie po chłoplsku yako zelezny wilk nie umiejący zapanować nad głosem. Zdarzyło  

się że baba płakała usłyszawszy mistrza szkoły śpiewającego grubo. Słysząc to zapytał, czemu płacze. 

Odpowiedziała: Miałam osła z takim glosem, lecz wilk go pożarł. Więc kiedy słyszę twój śpiew, przypomina 

mi go i płaczę”. Cytat pochodzi z „Manuale” Innocentego z Kościana, przytoczyłam go za: K. Kantak, 

Życie wewnętrzne bernardynów w dobie przedreformacyjnej, s. 316. Zob. Manuale patris Innocenti  

a Costen, rkps BN, sygn. BOZ 555, fol. 119-124. 

402 D. Johner, Grosse Choralschule, Regensburg 1937, s. 12; A. Reginek, dz. cyt., s. 201. 
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zasadniczych typów ksiąg, używanych przez zakonników i produkowanych  

w skryptorium stradomskim. Są to: graduale, psalterium i antiphonarium403.  

          Niestety, nie wiemy nic na temat skali produkcji warsztatu pisarskiego  

w Krakowie. Zaangażowani w pracę skryptorską mnisi wykonywali księgi nie tylko  

na swój, ale także na użytek klasztorów filialnych. Możemy zatem założyć,  

że początkowo realizacja rękopisów liturgicznych na Stradomiu była bardzo dynamiczna. 

Wszakże w latach 1453-1500 powstały na terytorium Korony aż 24 bernardyńskie 

placówki404.  Władysław Pabin uważa, że „liczba wytworzonych kodeksów, jak i pośpiech 

zaważyły na ich wykonaniu i poziomie artystycznym”405. Niewątpliwie, dodatkowej pracy 

skryptorom i iluminatorom krakowskim przysporzyły, wspominane już, wizytacje 

Bernardyna z Ingolstatu (1456 r.) oraz Jakuba z Głogowa (1466 r.). Bogdalski podaje,  

że w wyniku działań wikariuszy: „z archiwum kościelnego zniknęły kancjonały, 

antyfonarze, psałterze, mszały, traktaty teologiczne, a wśród nich bezcenne dary od Jana 

Kapistrana”406. Bardzo duża liczba kodeksów została przez nich zniszczona.  

Z pergaminowych foliałów powycinano ozdobne karty tytułowe i miniatury inicjałowe  

z przedstawieniami figuralnymi407. W 1467 roku, tuż po zatwierdzeniu powstania 

autonomicznej wikarii polskiej przez Kapitułę Generalną odbywającą się w Mantui, 

Marian z Jeziorka nakazał grupie zakonników usunięcie szkód wyrządzonych przez 

niemieckich wikariuszy. Zespołowi skryptorów i iluminatorów stradomskich 

przewodniczył Jan Smolka.                  

          Próba zrekonstruowania struktury organizacyjnej stradomskiego skryptorium 

klasztornego, w interesującym nas okresie, jest zadaniem bardzo trudnym. Jedną  

z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak zachowanych materiałów 

źródłowych. Pomocne są dane, zawarte w konstytucjach i ustawach zakonnych, 

dotyczące ogólnego podziału obowiązków w konwencie. Wynika z nich, iż kierownicze 

                                                           
403 T. Pietras, Produkcja katolickiej książki liturgicznej w Polsce od końca XV do połowy XVI wieku, 

„ABMK” 39 (1979), s. 183-184; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 132-1350, s. 206.  

404 S. B. Tomczak podaje, że pierwsze kodeksy, które stały się przyczynkiem do utworzenia w Poznaniu 

biblioteki zostały przywiezione z klasztoru macierzystego i były to w głównej mierze księgi chorałowe 

(antyfonarze, graduały, psałterze), zob.: tenże, Biblioteka Bernardynów w Poznaniu do końca XVI wieku, 

s. 160; E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, Warszawa 1984, s. 116.  

405 W. Pabin, Książka rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim, s. 98.  

406 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. I, s. 166.  

407 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 145. 
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funkcje w klasztorze pełnili zakonnicy, których obsadzano na stanowiskach gwardiana, 

wikarego, kaznodziei i kantora408. Na urzędy te mianowano zwykle braci uchodzących 

za najbardziej zdolnych i wykształconych w całym zgromadzeniu. W kontekście 

prosperowania skryptorium i jego struktury organizacyjnej, najważniejszy był urząd 

kantora. Kantorowi przypadała rola zarządzania zarówno chórem kościelnym, jak  

i skryptorium409. Sprawowanie pieczy nad wymienionymi sekcjami miało jeden wspólny 

mianownik – księgi liturgiczne. Libri chorales, wytwarzane w warsztacie pisarskim, były 

niezbędne do odprawiania śpiewów i Officium Divinum. Kantor był odpowiedzialny  

za stan manuskryptów. Dbał o ich odpowiednie przechowywanie, w zakrystii lub chórze, 

oraz chronił przed zniszczeniami, a nawet kradzieżą410. Wraz z pomocnikami, tuż przed 

rozpoczęciem wspólnego odmawiania brewiarza i śpiewów, znosił je z chóru, a następnie 

po zakończonych modłach pilnował, aby wróciły na swoje miejsce. Ponadto, nadzorował 

wszelkie prace w skryptorium związane z kopiowaniem. Nierzadko sam uczestniczył 

aktywnie w czynnościach pisarskich i sporządzał księgi na użytek zakonu411. Świadczą  

o tym zapiski w nekrologach pojawiające się przy nazwiskach, np. Hieronima z Ponieca 

„cantor et scriptor”412, Bernardyna z Żarnowca „cantor, hic loca multa Provinciae istius 

implevit libris coralibus et missalibus manu propria scriptis”413 czy Antoniego  

                                                           
408 Gwardian – przełożony klasztoru, powoływany był przez kapitułę prowincjonalną na trzy lata, zarządzał 

całym konwentem i rozdysponowywał pracę między braćmi. Wikary, z kolei, był mistrzem nowicjatu  

i opiekował się klerykami. Kaznodzieja zaś sprawował pieczę nad biblioteką, zob. K. Kantak, Bernardyni 

polscy, t. 1, s. 83-86; E. Lenart, Przetrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 144; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie 

środowisko artystyczne, s. 57-58; S. B. Tomczak, Biblioteka Bernardynów w Poznaniu do końca XVI wieku, 

s. 164.  

409 K. Kantak, Życie wewnętrzne bernardynów, s. 316; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko 

artystyczne, s. 57; A. Wałkówski, Skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do końca XIII wieku,  

Łódź 2009, s. 134.  
410 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 512; S. B. Tomczak, Biblioteka Bernardynów w Poznaniu 

do końca XVI wieku, s. 164. 

411 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 88; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 144;  

A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 58.  

412 APB, rkps W-20, s. 58; Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum S. P. francisci 

regularis observanciae Provinciae Maioris Poloniae s. Maria Angelorum. Sub Regimine A. R. P. Joannis 

Nepomuceni Modlibowski. Varsoviae A. D. 1793, s. 45 (dalej: Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum 

Ordinis Minorum). 

413 APB, rkps W-20, s. 9; APB, rkps I-b-20, s. 1.  
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z Jarosławia „cantor et scriptor multorum librorum”414. Do pracy przy wytwarzaniu 

rękopisów w skryptorium angażowano zakonników wykształconych, umiejących czytać 

i pisać w języku łacińskim, którzy pełnili w konwencie funkcje, na co dzień niezwiązane 

z warsztatem pisarskim, np. kaznodziejów, mistrzów nowicjatu, spowiedników czy też 

przełożonych zgromadzenia415. Bogdalski podaje, że w pierwszych latach istnienia 

konwentu krakowskiego, 1453-1482, również każdy, kto odbywał nowicjat musiał 

ćwiczyć przepisywanie antyfonarzy i kancjonałów416.  

            Prawidłowe funkcjonowanie skryptorium zależne było, w głównej mierze,  

od odpowiedniej organizacji pracy, czyli podziału zadań wśród pracujących w nim 

mnichów i pilnowania terminowości wykonywania rękopisów. Taki obowiązek 

spoczywał na kierowniku warsztatu. W przypadku pracowni stradomskiej stanowisko  

to piastowali: Szymon z Lipnicy, Bernardyn z Żarnowca oraz Józef z Tyśmienicy417.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
414 APB, rkps W-20, s. 43. 

415 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 56; C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce,  

t. II, s. 411.  

416 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 14; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 147; 

A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 65. 

417 Nie znamy wszystkich nazwisk zakonników kierujących skryptorium krakowskim. Niewątpliwie było 

ich więcej w II połowie XV wieku i na przestrzeni XVI stulecia. Murawiec podaje, że Józef z Tyśmienicy 

był również kierownikiem pracowni w konwencie warszawskim, do którego przeniósł się pod koniec życia 

i tam zmarł: tenże, Bernardyni warszawscy, s. 100. Zob. też: C. Moryc, Liturgia, [w] Skarby bernardynów,  

red. A. Bujak, Kraków 2009, s. 135.  
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2. Organizacja pracy i techniki wytwarzania rękopisów. 

 

          Okresem istotnych zmian w specyfice organizacji pracy nad produkcją książki  

w Polsce był przełom XIV i XV wieku. Do tego czasu najważniejszymi ośrodkami 

wytwarzania kodeksów liturgicznych pozostawały klasztory418. Oprócz pracy 

skryptorskiej wykonywanej na rzecz własnych konwentów, zakonnicy nierzadko trudnili 

się pisaniem i kopiowaniem tekstów dla kancelarii władców oraz majętnych dygnitarzy. 

Pod wpływem przemian kulturowych, społecznych i ekonomicznych zachodzących  

na przestrzeni XIV wieku, znaczenie klasztorów, jako głównych ośrodków pisarskich 

znacznie osłabło, a na pierwszy plan wysunęła się działalność pisarzy zawodowych419. 

Wywodzili się oni z grona osób wykształconych, znających łacinę, częstokroć 

posiadających niższe stopnie naukowe. Praca pisarska nie stanowiła ich jedynego zajęcia. 

Pełnili oni funkcje kapłańskie, byli kantorami, notariuszami w kancelariach biskupich lub 

miejskich, nauczali w szkołach katedralnych oraz parafialnych, studiowali bądź 

wykładali na Akademii420. Oprócz tekstów podręcznikowych z zakresu teologii 

praktycznej, tekstów literackich, podręczników szkolnych, dyplomów, listów 

odpustowych, dokumentów prawniczych przepisywali także księgi liturgiczne, głównie 

na zamówienie możnej klienteli, stanowiąc tym samym znaczną konkurencję  

dla skryptoriów klasztornych (il.27)421.  

                                                           
418 A. Birkenmajer, Książka rękopiśmienna, [w:] Aleksander Birkenmajer. Studia Bibliologiczne. Wybór 

tekstów, red. H. Więckowska, A. Birkenmajer, Wrocław 1975, s. 273; Z. Domżał, Trzynastowieczne 

skryptorium dokumentowe w Eldenie (Niemcy), Łódź 2008, s. 65.  
419 J. Grycz, A. Gryczowa, Historia książki i bibliotek w zarysie, Warszawa 1959, s. 25-26; B. Bieńkowska,  

H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987, s. 71; A. Karłowska-Kamzowa, Średniowieczna 

książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki, Gniezno 1993, s. 117. 

420 E. Potkowski, Produkcja książki rękopiśmiennej w Polsce w XV stuleciu, [w:] Z badań nad polskimi 

księgozbiorami historycznymi. Praca zbiorowa, red. B. Bieńkowska, t. 4, Warszawa 1980, s. 22;  

B. Miodońska, Organizacja i technika pracy iluminatorów małopolskich w latach 1400-1520,  

[w:] Symbolae Historiae Artium: studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane,  

red. J. Gadomski, Warszawa 1986, s. 329 (dalej: B. Miodońska, Organizacja i technika pracy);  

B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1350-1520, s. 77. 

421 Jednym z zawodowych kopistów był, pracujący w latach 1369-1430 w Kazimierzu pod Krakowem, 

Jakub pisarz miejski, bakałarz „in artibus”, nauczyciel w szkole przy kościele Bożego Ciała  

(zob. A. Chmiel, Księgi radzieckie kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402. Acta consularia Casimiriensia 

1369-1381 et 1385-1402, Kraków 1932, s. 406: „magistro Jacobo VIII gr pro illuminatura”, s. 407: „…ad 
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          W obrębie grupy zawodowych kopistów najwyżej plasowali się skryptorzy, zwani 

katedralisami (cathedralis seu scriptor, scriptor cathedralis). Był to prestiżowy tytuł,  

a jego nadanie wymagało zatwierdzenia przez Uniwersytet422. To właśnie katedralisom 

powierzano przepisywanie drogich manuskryptów liturgicznych oraz luksusowych 

modlitewników423. Działali oni na zamówienie dworu, jak i osób prywatnych424.  

                                                           

librum magistro Jacobo de ligature ½ marcam de libro”. Zob. też: E. Potkowski, Produkcja książki 

rękopiśmiennej, s. 22). W I połowie XV w. działał w Krakowie skryptor Andrzej z Żarnowca, który 

kopiował dokumenty i księgi liturgiczne. Przypisuje mu się wykonanie Biblii z 1433 roku dla Grzegorza, 

plebana kościoła św. Pawła w Sandomierzu oraz Speculum iuris Guilelmi Durandi. Oba manuskrypty były 

przechowywane w Bibliotece Narodowej w Warszawie, spłonęły w 1944 roku (F. Kopera, Dzieje 

malarstwa w Polsce, t. I, Kraków 1925, s, 58-59; S. Sawicka, Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie 

rękopisów iluminowanych, Warszawa 1952, s. 20, 21, nr 17). Najbardziej cenionym kaligrafem, żyjącym 

pod koniec XV wieku, był Jan Złotkowski, kanonik regularny w Trzemesznie, proboszcz kościoła na Górze 

św. Małgorzaty pod Łęczycą, kopiujący na zlecenie magnatów i członków rodziny królewskiej – kardynała 

Fryderyka Jagiellończyka i króla Aleksandra. Przepisał m.in.: Mszał katedry wawelskiej ufundowany przez 

Elżbietę Rakuszankę (1487-1490 r., ob. AKMW, Kraków, sygn. 6 KP), Modlitewnik Aleksandra 

Jagiellończyka (ok. 1491 r., ob. British Library, Londyn, sygn. Add.38603) oraz Pontyfikał biskupa 

Fryderyka Jagiellończyka (ok. 1493 r., ob. AKMW, Kraków, sygn. 14 KP) (zob.: E codicibus veteris 

Trzemesznensis fragmenta, [w:] MPH, t. 5, wyd. A. Kętrzyński, Lwów 1888, s. 977, 978, 999;  

T. Dobrowolski, Modlitewnik królewicza Aleksandra. Ustęp z dziejów polskiej kultury umysłowej w drugiej 

połowie XV wieku, Kraków 1928; Z. Obertyński, Pontyfikały krakowskie XV wieku. Questiones selectae, 

„Prawo Kanoniczne” 4 (1961), s. 374; U. Borkowska, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej 

epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1988, s. 72, 278). 

422 W XV-wiecznej Encyklopedii Pawła Żydka z Pragi „Liber viginti artium”, zwanej też Księgą 

Twardowskiego, znajdujemy informację o tym, że kaligraf-kopista powinien być „per poetas (…)  

aut universitates approbatus ad kathedram scribendi” (ob. BJ, Kraków, sygn. Rkp 257, fol. 119v, 185v),  

zob. też: E. Potkowski, Produkcja książki rękopiśmiennej, s. 25. 

423 Z. Kozłowska-Budkowa, Cathedralis, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” 52 (1951), s. 289-

290; E. Potkowski, Katedralisi na dworze królowej Jadwigi. Z dziejów kultury książki w Polsce schyłku 

średniowiecza, „Miscellanea Historico-Archivistica” 1 (1985), s. 224-242. 

424 Wymienić można Stanisława z Buku „cathedralista regiae maiestatis”, który wraz ze swoim 

współpracownikiem Tomkiem (zob. Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis coedibus qui in 

Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, Pars III: Alexandri regis tempora complectens (1501-

1506), ed. T. Wierzbowski, Varsoviae 1908, nr 373, s. 25; Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum, 

ed. J. Ptaśnik, Leopoli 1922, nr 93; W. Terlecki, Miniatury graduału katedry krakowskiej fundacji króla 

Jana Olbrachta. Źródła artystyczne miniatur i stosunek do grafiki zachodniej, koloryt i ikonografia, Lwów 

1939, s. 61; Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1440-

1500, wybrał i oprac. B. Przybyszewski, „Źródła do Dziejów Wawelu”, t. 3, Kraków 1960, s. 38-39 (dalej:  
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W okresie od końca XIV wieku do lat 30-tych XVI stulecia, na terenie Krakowa, 

pracowało około czterdziestu, zarówno świeckich jak i duchownych, skryptorów 

posługłujących się tym tytułem (il.28-29)425. 

         Księgi rękopiśmienne były z reguły rezultatem pracy zbiorowej, a do ich 

wytwarzania, w zależności od wielkości zlecenia, zatrudniano zazwyczaj od kilku  

do kilkunastu wyspecjalizowanych zawodowo rzemieślników426. Udział w powstawaniu 

rękopisu mieli pergaminiści dostarczający do warsztatów materiał pisarski, introligatorzy 

                                                           

B. Przybyszewski, Wypisy I); Z. Budkowa, W sprawie podpisu pisarzy Graduału Olbrachta, „Pamiętnik 

Literacki” 52 (1961), s. 279 – 280), przepisał ok. 1500 r. oficjum o św. Stanisławie – Historia glorissimi 

Stanislai (ob. Österreichische Nationalbibliothek, Wiedeń, sygn. cod. 1765), w 1543 roku czteroczęściowy 

antyfonarz dla benedyktynek w Staniątkach k. Krakowa, ufundowany przez opatkę Dorotę Szreniawską 

(ob. Biblioteka Benedyktynek, Staniątki, rkpsy – sygn. nr 1-4) oraz skopiował Graduał Jana Olbrachta  

(ob. AKMW, Kraków, sygn. 42 KP, 43 KP, 44 KP - podpis kopistów znajduje w 42 KP, fol. 1v: „Stanislaus 

scripsit notavitque – Thomas complevit”, zob. I. Polkowski, dz. cyt., s. 45-47; B. Przybyszewski,  

Wypisy I, s. XII, 38, 76, 108, 113; Inwentarz katedry wawelskiej z roku 1563, oprac. A. Bochnak, „Źródła 

do Dziejów Wawelu”, t. 10, Kraków 1979, s. 109) czy Wacława Żydka (zob. J. Ptaśnik, CA I, nry 1107, 

1126, 1160, 1322; B. Przybyszewski, Wypisy I, s. XIV i nry: 73, 76, 162, 168, 170, 185; J. Zbudniewek, 

Kopiarze dokumentów zakonu paulinów w Polsce do końca XVII wieku, „ABMK” 35 (1977), s. 184;  

B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1350-1520, s. 79.), który wdał się w spór o pieniądze  

z innym wawelskim katedralisem – Abrahamem (B. Przybyszewski, Abraham, krakowski pisarz ksiąg, 

„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” 52 (1951), s. 76-77; B. Przybyszewski, Abraham,  

[w:] SPKP, s. 1). 

425 Tytułem „cathedralis cracoviensis” posługiwał się m.in. Ślązak Mikołaj Brevis, który studiował  

na Akademii Krakowskiej (B. Miodońska, Organizacja i technika pracy, s. 330). W latach 1453 – 1475 

pracował w tym zawodzie Mikołaj Szetesza (Sietesza), wicekantor i wikariusz katedry na Wawelu  

(B. Przybyszewski, Wypisy I, nry: 22, 25, 29, 34, 42, 44, 63; T. Dobrowolski, Życie, twórczość i znaczenie 

społeczne artystów polskich, s. 152; EWoK, szp. 2149.). Przepisał on dwutomowy Antyfonarza Adama  

z Będkowa w 1457 r. (ob. AKMW, Kraków, sygn. 48 KP i 49 KP; zob.: I. Polkowski, Katalog rękopisów 

kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1884, s. 48-49; B. Miodońska, Iluminacje krakowskich 

rękopisów, s. 54-58; E. Potkowski, Produkcja książki rękopiśmiennej, s. 30) i czterotomowy Graduał 

łęczycki dla kantora katedry krakowskiej Mikołaja Hymbira (Imbira) z Kiszewa (Graduał łęczycki 

przechowywany był w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygn. rkps Lat.F.vel.I.84, spalony w 1944 roku, 

zob. F. Kopera, dz. cyt., t. I, s. 64-68). 

426 J. Wiesiołowski, Pozycja społeczna artysty w polskim mieście średniowiecznym, [w:] Sztuka i ideologia 

XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 67-78; E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze 

Polski, s. 111; B. Miodońska, Organizacja i technika pracy, s. 333.  
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oraz iluminatorzy włączani zwykle do organizacji cechowej malarzy (il.30-31)427. 

Niekiedy zdarzało się, że przy realizacji kosztownych kodeksów, jak chociażby 

opisywanego szczegółowo w inwentarzach „missale argentum” sprawionego przez 

Elżbietę Rakuszankę dla biskupa Fryderyka Jagiellończyka428, do grupy 

wyspecjalizowanych wykonawców dołączali także złotnicy, zadaniem których było 

wykonanie ozdobnych aplikacji z drogich kruszców zdobiących oprawy429. 

                                                           
427 B. Dąbówna, Warsztat malarza cechowego w Polsce, „Studia Renesansowe” 4 (1964), s. 332-333;  

E. Potkowski, Produkcja książki rękopiśmiennej, s. 32; E. Potkowski, Książka rękopiśmienna, s. 111.  

Jeśli chodzi o iluminatorów, to w pierwszym rzędzie należy wymienić nazwiska dwóch twórców, którzy 

wyznaczyli nowe drogi artystyczne w późnośredniowiecznym małopolskim malarstwie miniaturowym. 

Byli to: Stanisław Durink „pictor et iluminator regis Poloniae Kasimiri” pracujący na zlecenie 

duchowieństwa katedralnego i dworu królewskiego, zmarł w 1492 r. Jedynym zachowanym jego dziełem 

są ilustracje do dzieła „Banderia Prutenorum” Jana Długosza z 1448 r., które przedstawiają chorągwie 

krzyżackie zdobyte przez wojska polskie i litewskie w 1410 i 1431 r. (ob. BJ, Kraków, rkps 10001,  

zob.: A. Bochnak, Durink Stanisław, [w:] PSB, t. 6, s. 11; M. Walicki, Na marginesie nowej edycji 

„Banderia Prutenorum”, „BHS” 21 (1959), nr 3-4, s. 358-361; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo 

książkowe 1320-1540, s. 89)  oraz Stanisław Samostrzelnik, zawodowy iluminator i malarz wywodzący  

się z klasztoru cystersów w Mogile, zmarł w 1541 r. Ozdobił miniaturami: Przywilej Opatowski (1519 r., 

ob. kościół kolegiacki pw. św. Marcina, Opatów, bez sygn.), Mszał Erazma Ciołka (1515-1518 r., ob. BN, 

Warszawa, rkps 3306), Modlitewnik Zygmunta I Starego (1524 r., ob. British Library, Londyn,  

sygn. Add.15 281), Modlitewnik Krzysztofa Szydłowieckiego (1524 r., ob. Archivio Storico Civico, 

Mediolan, cz. I: sygn. Cod.n.459, cz. II: sygn. Cod.n.460; ponadto 10 wyciętych miniatur z tegoż 

Modlitewnika znajduje się w Mediolanie, w Biblioteca Ambrosiana), Modlitewnik Królowej Bony  

(1527 r., ob. The Bodleian Library, Oksford, sygn. Douce 40/21 614), Modlitewnik Wojciecha Gasztołda 

(1528 r., ob. Bayerisches Nationalmuseum, Monachium, sygn. 3663), Liber Genesos Szydłowieckich  

(1531 r., ob. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, sygn. MK 3641-3651), Cathalogus 

Archiepiscoporum Gnesnensium. Vitae Episcoporum Cracoviensium Jana Długosza (1530-1535 r., ob. BN, 

Warszawa, sygn. BOZ 5), Ewangeliarz Piotra Tomickiego (1534 r., ob. AKMW, Kraków, sygn. 19 KP) – 

zob.: B. Miodońska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983; B. Miodońska, Małopolskie 

malarstwo książkowe 1320-1540, s. 87. 

428 Kodeks sygn. 6 KP, ob. AKMW, Kraków. Zob.: Inwentarz katedry wawelskiej z roku 1563 roku, s. 35-

36; Akta wizytacji Katedry Wawelskiej oraz kościołów diecezji krakowskiej 1602-1604, oprac. E. Bularz, 

„Źródła do Dziejów Wawelu”, t. 20, Kraków 2014, s. 10; Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwów 

kapitulnych i kurialnych krakowskich 1501 – 1515, wybrał i oprac. B. Przybyszewski, „Źródła do Dziejów 

Wawelu”, t. 4, Kraków 1965, nr 30: Capit.Crac. 2, k. 228, dn. 5.X.1503: „missale argentum a serenissima 

domina regina”.  
429 M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasieńska, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 

1947, s. 406; zob. też: E. Diehl, Bookbinding: its background and technique, t. 1, New York 1946;  
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          Nad właściwym przebiegiem organizacji pracy przy produkcji manuskryptów 

czuwali na ogół „przedsiębiorcy”, których w dzisiejszych czasach nazwalibyśmy 

„wydawcami”430. Odgrywali oni kluczową rolę występując w imieniu grupy 

wykonawców (często będąc jednym z nich) bezpośrednio przed zleceniodawcami.  

W związku z tym, przyjmowali zamówienia, zawierali umowy na realizację rękopisów, 

rozdzielali pracę poszczególnym zleceniobiorcom, a następnie nadzorowali prawidłowy 

tok prac i ich terminowe zakończenie.  

          Z końcem XIV wieku modyfikacji uległa także organizacja pracy nad 

manuskryptami w niektórych klasztorach. Zapotrzebowanie na kodeksy liturgiczne było 

coraz większe. Natomiast skryptoria zakonne, nie mogąc udźwignąć ciężaru własnego 

popytu, nabywały księgi drogą zakupu lub zlecały niejednokrotnie obstalunek 

zawodowym kopistom z zewnątrz, zatrudniając ich za sowitą opłatą. W ten właśnie 

sposób problemy swoje rozwiązało skryptorium benedyktynów na Łysej Górze,  

dla którego od 1460 roku przepisywał książki notariusz Maciej ze Słupi431. Z usług 

zawodowych kopistów korzystały również inne klasztory m.in. w Mogile czy kanoników 

regularnych Bożego Ciała w Krakowie432. 

         Scharakteryzowane pokrótce zmiany zachodzące w sposobie organizacji pracy nad 

rękopisami w środowisku świeckim i klasztornym w Małopolsce na przełomie XIV i XV 

wieku, pozwalają na zaakcentowanie wyjątkowego charakteru działalności skryptorium 

stradomskiego, w którym to kwestia podziału pracy przy wytwarzaniu rękopisów, 

konstytuowała się zgoła odmiennie433. Zakonnicy bernardyńscy działali w środowisku 

                                                           

A. Lewicka-Kamińska, Rzut oka na rozwój oprawy książkowej w Krakowie, „RB” 16 (1972), z. 1-2,  

s. 20-35; Srebrne oprawy książkowe ze zbiorów w Polsce: katalog, red. J. M. Krzemiński, B. Tuchołka-

Włodarska, Gdańsk 1996.  
430 Określenie „przedsiębiorcy” zaczerpnięte od Barbary Miodońskiej, zob. taż, Organizacja i technika 

pracy, s. 332; K. Płonka-Bałus, Psałterz Potockich. Iluminacje rękopisu Biblioteki Narodowej, rps I 80003 

z kolekcji wilanowskiej, [w:] Iluminacje Psałterza Potockich z kolekcji wilanowskiej, red. H. Tchórzewska-

Kabata, Warszawa, 2004, s. 15. 

431 M. Hornowska, H. Zdzitowiecka – Jasieńska, dz. cyt., s. 337. 

432 Np. w Wielkopolsce zatrudnienie zawodowego kopisty odnotowano w klasztorze kanoników 

regularnych w Trzemesznie, zob. A. Wałkówski, Biblioteka jako miejsce pracy średniowiecznego 

uczonego. Rozważania na tle badań piśmiennictwa cystersów, „ABMK” 83 (2005), s. 114.  
433 E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, s. 116-118; A. Wałkówski, Biblioteka jako 

miejsce pracy, s. 114; S. Rybandt, Z problematyki rękopisów średniowiecznej biblioteki cysterskiej  

w Rudach, „Sobótka” 24 (1969), z. 1, s. 8; K. Kaczmarek, Średniowieczna biblioteka klasztoru 
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zamkniętym. Niejednokrotnie zatem w rękach jednego brata pozostawało kilka 

specjalizacji, często cały rękopis był dorobkiem pracy jednego tylko wykonawcy. W tym 

aspekcie, skryptorium bernardyńskie na Stradomiu było najbliższe typowi produkcji  

z początku XIV wieku, kiedy to zleceniodawcy, wykonawcy i odbiorcy byli członkami 

tej samej wspólnoty. 

         Mimo różnic wynikających z odmiennego sposobu organizacji pracy, proces 

sporządzania manuskryptów przez mnichów bernardyńskich był zapewne analogiczny  

do tego, na którym opierała się produkcja księgi rękopiśmiennej w innych krakowskich 

pracowniach miniatorskich w tym czasie. Dysponujemy materiałami z II połowy XV  

i początku XVI wieku, które stanowią ważne źródło wiedzy na temat tej produkcji434. 

Dodatkowo uzupełniają je wyniki badań kodykologicznych. Wiele cennych informacji  

o regułach postępowania przy sporządzaniu rękopisów uchwycono w oparciu o analizy 

subskrypcji pisarskich i fundacyjnych umieszczanych w incipitach lub kolofonach 

manuskryptów435. Całokształtu kwestii badawczej dopełniają przekazy ikonograficzne, 

zawarte w malowanych oraz rzeźbionych wyobrażeniach prezentujących warsztaty 

pisarzy średniowiecznych. Ważnym aspektem, który stanie się równocześnie 

przyczynkiem do scharakteryzowania oraz naświetlenia technik wytwórczości 

bernardyńskiego skryptorium, będzie omówienie kolejnych etapów produkcji książki 

rękopiśmiennej. 

          Pracę nad średniowiecznym foliałem rozpoczynano od przygotowania materiału 

pisarskiego. Kodeks rękopiśmienny uformowany był z szeregu oprawionych  

i połączonych grzbietami składek, które komponowano z przełamanych na pół arkuszy 

                                                           

franciszkanów w Zgorzelcu, [w:] Studia historyczne ofiarowane prof. Zbigniewowi Wielgoszowi w 70-tą 

rocznicę urodzin, red. K. Kaczmarek, J. Nikodem, Poznań 2000, s. 289. 
434 Zob. Cracovia artificum 1501 - 1550, zebr. J. Ptaśnik, do dr. przygot. M. Friedberg, „Źródła do Historii 

Sztuki i Cywilizacji w Polsce”, t. 5, z. 1, Kraków 1948; Krakowskie środowisko artystyczne czasów Wita 

Stwosza, wybrał i oprac. B. Przybyszewski, Wrocław 1990. 
435 W incipitach i kolofonach odnajdujemy informacje m.in. na temat: daty powstania, imienia pisarza, 

nazwiska zleceniodawcy oraz okoliczności powstania kodeksu. Analiza tych wzmianek naświetliła reguły 

postępowania przy pracy nad kodeksami oraz pozwoliła na odtworzenie warunków pracy pisarza,  

zob. B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 207; por. Kopiści i kolofony rękopisów 

średniowiecznych ze zbiorów polskich, red. nauk. E. Potkowski, t. 1, Warszawa 1993 oraz K. Löffler,  

W. Milde, Einführung in die Handschriftenkunde, Stuttgart 1997. Miejsce subskrypcji pisarskich 

umieszczanych w kolofonach sięgało do tradycji starożytnych, B. Bieńkowska, H. Chamerska, dz. cyt.,  

s. 75.  
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pergaminu (membrana, membrana pergamenea) (il.32)436. Znane są dwie odmiany tegoż 

surowca, różniące się od siebie kolorytem i strukturą faktury. Dyferencje te wynikały  

w głównej mierze z zastosowania skóry odmiennych gatunków zwierząt oraz poddania 

ich różnym procesom technologicznym podczas produkcji. Pierwszy gatunek pergaminu, 

zwany potocznie „południowym” lub „włoskim”, wyrabiano ze skór jagnięcych, 

owczych, a także kozich.  Produkowano go głównie na terenie Italii, południowej Francji 

i Hiszpanii437. Charakteryzował się delikatną i wygładzoną fakturą. Miał odcień koloru 

kości słoniowej i zapisywany był zawsze jednostronnie438. Pergamin rozpowszechniony 

zaś w krajach europejskich, położonych na północ od Alp: w Polsce, Niemczech, 

Skandynawii, Anglii i na Węgrzech zyskał miano „charta theutonika” i w odróżnieniu  

od pierwszej odmiany był ciemnożółty, chropowaty i twardy. Ten rodzaj pergaminu 

zwano również „niemieckim” lub „północnym”. Wyprawiano go dwustronnie,  

co umożliwiało pisanie po obu stronach arkuszu. Nie ulegał przetarciom podczas 

nanoszenia poprawek na omyłki pisarskie. Ze względu na dużą wytrzymałość zdarzało 

się, że wykorzystywano go w ramach oszczędności powtórnie. Z zapisanych kart 

zeskrobywano wówczas lub zmywano gąbką wcześniejszą treść i ponownie pokrywano 

tekstem (il.33)439. 

         W Europie produkcja pergaminu była domeną specjalnie szkolonych mnichów. 

Skóry pozyskiwano zaś z klasztornych hodowli bydła440. Dopiero około XII wieku,  

                                                           
436 W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 2002, s. 76. 
437 Pod koniec średniowiecza, w Europie Zachodniej, rozwinięto produkcję pergaminu zwanego 

welinowym (vélin). Sporządzany był on ze skór nienarodzonych lub świeżo urodzonych cieląt i jagniąt 

(charta non nata). Nie ujmujemy go w kategorii kolejnego gatunku, gdyż ze względu na swoją bardzo 

wysoką cenę zamawiany był niezwykle rzadko, zazwyczaj przez majętnych możnowładców  

i wykorzystywany był do produkcji małych luksusowych modlitewników, zob. W. Semkowicz, 

Paleografia łacińska, s. 53 oraz J. Grycz, A. Gryczowa, Historia książki i bibliotek w zarysie, s. 19;  

S. Cassagnes-Brouquet, La passion du livre au Moyen Age, Rennes 2003, s. 12.  

438 Zob. L. Lepszy, Pergaminiści i papiernicy krakowscy w ubiegłych wiekach i ich wyroby, „RK” 4 (1900), 

s. 233.  

439 Księgi, w których dopatrzono się zabiegu „reskrypcji” (codices rescripti) zwano palimpsestami  

(gr. palimpseston, od palin – powtórnie i psao - ścieram), zob. L. Lepszy, Pergaminiści i papiernicy,  

s. 234; W. Semkowicz, Paleografia łacińska, s. 52. Najstarszym palimpsestem przechowywanym dziś  

w polskich bibliotekach jest kodeks katedry krakowskiej z końca XI lub początku XII wieku zawierający 

traktat prawny, tzw. Collectio tripatria, zob. I. Polkowski, dz. cyt., s. 64. 

440 L. Lepszy, Pergaminiści i papiernicy, s. 235. 
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w miarę rozwoju miast, do produkcji włączyli się miejscy rzemieślnicy cechowi,  

tzw. pergamentarii lub membranarii (il.34)441. Technologia przygotowania pergaminu 

nie była skomplikowana, aczkolwiek należała do bardzo pracochłonnego procesu, który 

mógł trwać od kilku do kilkunastu tygodni442. Receptura z VIII wieku, zawarta  

w przepisie „Pargamina quomodo fieri debent”, ściśle określała kolejność zabiegów, 

jakim powinna być poddana skóra443. Przede wszystkim miała być wyprawiona, ale nie 

garbowana, tzw. golizna444. Moczono ją więc w roztworze wapiennym, następnie 

oczyszczano poprzez usunięcie tkanki tłuszczowej oraz sierści za pomocą ostrego 

narzędzia zwanego rasorium445. Kolejnym etapem było suszenie jej rozciągniętej  

na drewnianych ramach i wygładzanie bizmutem, dzięki czemu stawała się miękka  

i elastyczna (il.35). Na koniec, dla uzyskania jaśniejszego kolorytu oraz gładkiej  

i błyszczącej powierzchni, blichowano ją, czyli nacierano skórzane płachty mieloną 

kredą446. Po wszystkich zabiegach przycinano pergamin do odpowiednich wielkością 

arkuszy447. W następnej kolejności sporządzano z nich luźne składki, które wkładano 

                                                           
441 K. Głombinowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności  

i średniowieczu, Warszawa 1971, s. 96.  

442 A. Samsonowicz, Z badań nad wytwórczością skórzaną w Polsce średniowiecznej, „Kwartalnik Historii 

Kultury Materialnej” 22 (1974), s. 649; S. Cassagnes-Brouquet, dz. cyt., s. 12.  

443 Tytuł dzieła cytuję za: W. Semkowicz, Paleografia łacińska, s. 53. 

444 L. Lepszy, Pergaminiści i papiernicy, s. 234. 

445 W. Semkowicz, Paleografia łacińska, s. 53.  

446 Wzmianka o bieleniu skóry kredą pojawia się w XI-wiecznym podręczniku Mnicha Teofila 

„Diversarium Artium Schedula” (Liber Primus, akapit XVIIII: „De albatura gypsi super corium  

et lignum”) zawierającym opisy średniowiecznych technik i procesów technologicznych z zakresu 

rzemiosła artystycznego, zob.: Teofil Prezbiter. Diversarium Artium Schedula. Średniowieczny zbiór 

przepisów o sztukach rozmaitych, przeł. i oprac. St. Kobielus, Kraków 1998, s. 16 oraz Teofila kapłana  

i zakonnika „O sztukach rozmaitych ksiąg troje”, oprac. T. Żebrawski, Kraków 1880. Inne wydania: 

Theophilus De Diversis Artibus. Theophilus The Various Arts, red. C. R. Dodwell, Londyn 1961; Théophile 

prêtre et moine. Esssai sur Divers arts en trois livres, red. A. Blanc, Paryż 1980. O średniowiecznej wiedzy 

chemicznej wykorzystywanej przy wyprawie skóry: A. Samsonowicz, dz. cyt., s. 636 oraz L. Krzywicki, 

Technologia garbarstwa, Warszawa 1947, s. 33; L. Woodroffe, Podstawy nauki o skórze, Warszawa 1953, 

s. 145; I. Iwanowski, T. Pesz, Garbarstwo, cz. 1-2, Warszawa 1965, s. 293-424. 

447 Dariusz Sikorski podaje, że najstarsze przedstawienie ikonograficzne skryby przycinającego nożycami 

pergamin na karty znajduje się na ostatnim foliale rękopisu z ok. 970 roku, (ob. Archivo Histórico National, 

Madryt, sygn. 1097B), zob. D. A. Sikorski, Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich  

do końca IX wieku. Studium paleograficzno-kodykologiczne, Poznań 2004, s. 32.  
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jedna w drugą, łączono nicią i zszywano448. Czynność docinania pergaminu nosiła nazwę 

„kwadrowania”449. Tym samym dokonywano wyboru wielkości kodeksu450. Rodzaj 

manuskryptu implikował format poszczególnych kart pergaminowych. Pośród 

wszystkich kodeksów księgi chórowe, graduały i antyfonarze używane w czasie śpiewów 

mszalnych, wyróżniały się największymi wymiarami. Często ich wysokość przekraczała 

pół metra. Sytuowano je wszakże w znacznej odległości przed kantorem i chórem 

zakonników, zatem tekst i nuty musiały być dobrze widoczne z oddalenia (il.36). Księgi 

przeznaczone do sprawowania Eucharystii - mszały oraz pontyfikały, służące biskupowi 

do celebracji liturgicznych, odznaczały się mniejszymi, niż chórowe, formatami i z reguły 

nie mierzyły więcej niż czterdzieści centymetrów. 

          W porównaniu do Europy Zachodniej, produkcję pergaminu w Polsce rozpoczęto 

dość późno. Najstarsze zachowane zapiski z krakowskiej księgi miejskiej, dotyczące 

działalności rzemieślników zajmujących się produkcją tego materiału, pochodzą z końca 

XIV wieku451. Podają one, że w 1395 roku działał Jan pergaminista, natomiast w 1403 

roku pomiędzy ławnikami zasiadał Wawrzyniec pergaminista. Wiemy również, że latach 

1469-1479 pracował w tym zawodzie student, Mikołaj Krakowianin452. Warsztat 

pergaministów znajdował się najprawdopodobniej na Kazimierzu w Krakowie  

i produkował głównie na potrzeby uniwersytetu453. Zważywszy na skąpe materiały 

archiwalne nie mamy możności odtworzenia pełnego obrazu produkcji pergaminu  

                                                           
448 W niektórych warsztatach Europy Zachodniej kopiowano księgi zwyczajem drukarskim, czyli pisano  

je i dekorowano jeszcze przed złożeniem i rozcięciem arkusza na karty tworzące składki. Praktyk tych  

nie odkryto dotąd w Polsce, zob. E. Potkowski, Produkcja książki rękopiśmiennej, s. 35; E. Potkowski, 

Książka rękopiśmienna, s. 113, zob. też: G. J. Lieftink, Medieval manuscripts with „imposed” sheets,  

„Het Boek” 34 (1961), s. 210-220; L. Gilissen, La composition des cahiers, le pliage du parchemin  

et l’imposition, „Scriptorium” 26 (1972), s. 3-33. 

449 R. Witkowski, Warsztat pisarza w średniowiecznej Polsce, referat opublikowany na łamach strony 

internetowej Muzeum Początków Państwa Polskiego, [online] materiały dostępne w Internecie: 

http://www.mppp.pl/foto08/rafal_wit.pdf.  

450 E. Potkowski, Książka rękopiśmienna, s. 35. 

451 J. Szujski, F. Piekosiński, Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od 1300 – 1400, Kraków 1878, 

s. 134; zob. też A. Gieysztor, Zarys pisma łacińskiego, Warszawa 1973, s. 102; A. Samsonowicz, Z badań 

nad wytwórczością skórzaną, s. 649. 

452 Zob. W. Wisłocki, Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis: inde ab anno MCCCCLXIX,  

t. I: Contiens annos 1469 – 1537, Kraków 1893- 1897, s. 119.  

453 W. Semkowicz, Paleografia łacińska, s. 54. 

http://www.mppp.pl/foto08/rafal_wit.pdf
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w warsztatach cechowych w Krakowie, jakkolwiek umiejętność wyprawiania skór  

na pergaminy zachowała się w klasztorach wśród braci zakonnych, o czym świadczy 

wzmianka w „Spominkach” klasztoru franciszkanów lubelskich z 1497 roku, która 

podaje, że sami bracia zakonni – Jan malarz z Pyzdry, brat Franciszek z Przytyku i brat 

Symeon z Brzeźnicy - wykonywali pergaminy do okien swych celi454. 

          Dla bernardynów krakowskich pergamin był głównym materiałem pisarskim. 

Świadectwem są zachowane księgi liturgiczne z lat 1453 – 1590. Rodzi się pytanie,  

w jaki sposób zakonnicy pozyskiwali pergamin. Czy był on wyrobem ich własnej 

produkcji, czy też dostarczano im odpowiednio wyprawione, poza murami klasztornymi, 

skóry? Respons opiera się na hipotezie. Charakter zgromadzenia obligował zakonników 

do własnej wytwórczości, a różnorodność specjalizacji zawodowych wśród bernardynów 

była imponująca455. Nie dysponujemy informacjami o stajni klasztornej, czy też własnej 

hodowli zwierząt, ze skór których pergamin mógł być sporządzany456, natomiast 

lokalizacja konwentu krakowskiego w pobliżu miasta i jednocześnie bezpośrednio nad 

wodami Wisły (źródło wody było niezbędne przy produkcji pergaminu) mogła stwarzać 

dogodne warunki do jego produkcji457. Równie dobrze pergamin mógł być dostarczany 

przez fundatorów do klasztoru stradomskiego, jako gotowy surowiec pisarski  

lub kupowany bezpośrednio przez mnichów, tak jak miało to miejsce w innych 

konwentach, np. w klasztorze augustianów krakowskich, którzy nabywali materiały,  

w tym pergamin, konieczne do wykonywania ksiąg liturgicznych (il.37)458.  

                                                           
454 „Anno Domini 1497 edificate sunt membrane celule per fratres solos, per fratrum Iohannem pictorem, 

sacerdatem de Pyzdry, per fratrem Franciscanum sacerdotem de Przytyk et fratrem Symeonem  

de Brzesznycz. Hii tres fideliter membranas laboraverunt” - cytat za: Spominki lubelskie, s. 255.  

455 Wprawdzie, ani w Kronice Komorowskiego ani w nekrologu Innocentego z Kościana, nie ma 

wymienionej specjalizacji „pergaminista” przy żadnym nazwisku zakonnym, ale musimy mieć na uwadze, 

że w nekrologach nie odnotowywano wszystkich zawodów, którymi parali się bracia w czasie pobytu  

w klasztorze.  

456 Mało prawdopodobne jest, aby bernardyni krakowscy posiadali własną hodowlę zwierząt. Zabraniały 

tego konstytucje zakonne. Nie można jednak wykluczyć takiego źródła, gdyż jak pokazała historia mnisi 

nie zawsze ściśle przestrzegali zasad ustanowionych przez kapituły.  
457 Miasto było centrum produkcji i wymiany handlowej, a więc łatwo można było uzyskać wapno  

do blichowania skór, zob.: L. Lepszy, Pergaminiści i papiernicy, s. 237. 

458 W dokumencie o sygn. Aug.591 (ob. Archiwum Państwowe, Kraków) znajduje się adnotacja  

o wydatkach poczynionych przez augustianów z klasztoru pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej  

na Kazimierzu, na rzecz materiałów niezbędnych do produkcji Graduale de Sanctis z 1528 roku (rękopis 
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         Opieka, którą otoczył bernardynów król Kazimierz Jagiellończyk wyrażała się nie 

tylko w działalności fundacyjnej, ale również w pomocy organizacyjnej. Dodatkowo 

protekcja ze strony zamożnego Zbigniewa Oleśnickiego gwarantowała braciom środki 

materialne na realizację wyposażenia klasztoru459. Niestety bernardyni nie prowadzili 

zapisków rachunkowych dotyczących fundacji, toteż ich wartość do dnia dzisiejszego 

pozostaje nieoszacowana460. Wydaje się jednak dość prawdopodobne, że bernardyni 

opierali się na własnej produkcji. Być może otrzymywali półfabrykaty w postaci 

surowych skór, natomiast sami zajmowali się ich obróbką. Za słusznością tego 

stwierdzenia przemawia fakt, iż rękopisy bernardyńskie wykonane są z mało 

elastycznego i chropowatego materiału, co bardziej wskazywałoby na produkt ich 

wytwórczości, niż na pochodzenie z warsztatu wykwalifikowanych rzemieślników. 

          Odpowiednio sporządzony materiał pisarski trafiał do pracowni, w której 

pieczołowicie zajmowali się nim skryptorzy. Pewne wyobrażenia o sposobie pracy 

średniowiecznego skryby przybliżają nam zachowane zabytki, zarówno sztuki 

miniatorskiej (il.38)461 jak i rzeźbiarskiej (il.39)462. Ukazują piszących i kaligrafujących 

                                                           

ob. BN, Kraków, sygn. 3036), którego dekorację wykonał o. Józef, zob. W. Kolak, Klasztor augustianów 

przy kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku. Fundacja, rozwój, uposażenie i rola 

kulturalna, Kraków 1982, s. 107; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 89.  

459 B. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 28; K. Górski, Rządy wewnętrzne Kazimierza Jagiellończyka  

w Koronie, [w:] Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, red. M. Biskup, 

K. Górski, Warszawa 1987, s. 84-94; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 28-29; 

A. Szulc, Homo religious, s. 58. 

460 O fakcie wielu asygnacji na rzecz krakowskiego konwentu świadczy dokument wystawiony 26 czerwca 

1555 roku w Warszawie, który obwieszcza, że król Zygmunt August „uwolnił” drewno spławiane Wisłą 

na użytek klasztoru bernardynów w Krakowie, zob. H. E. Wyczawski, Katalog Archiwum Prowincji  

OO. Bernardynów w Krakowie, „ABMK” 5 (1962), s. 53; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński  

w społeczeństwie, s. 33. 

461 Np. miniatura flamandzkiego malarza i miniaturzysty Jean’a Le Tavernier’a, przedstawia kopistę Jean’a 

Miélot’a, który siedzi pochylony nad skośnie ustawionym pulpitem, ok. 1456 rok, (ob. Bibliothèque 

Nationale de France, Paryż, sygn. Ms 9198, fol. 19) czy iluminacja pokazująca pracującego Vincent’a  

de Beauvais, (Speculum Maius, Brugia, ok. 1470- 1480, ob. British Library, Londyn, sygn. Royal 14E, 

vol.1: Speculum Historiale, fol. 3).  

462 Płyta Kallimacha ukazuje humanistę w warsztacie pisarskim, została wykonana przez Wita Stwosza,  

ok. 1500 r., ob. Kraków, kościół OO. Dominikanów pw. Św. Trójcy, zob.: P. Skubiszewski, Rzeźba 

nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957, il. 137, 140. Zob. też (różne datowania): L. Lepszy, Pomnik 

Kallimacha, „RK” 20 (1929), s. 134-163 (ok. 1506 r.); A. Bochnak, Pomnik Kallimacha, „Studia 
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tekst kopistów pochylonych nad skośnie położonym pulpitem, na którym, bądź dookoła 

którego, rozłożone są przybory pisarskie niezbędne do wykonywanej pracy.           

          Najbardziej rozpowszechnionymi narzędziami do pisania na pergaminie były pióra 

trzcinowe (calamus, canna) i ptasie (pennae)463. Pióra przycinano i ostrzono nożykiem 

zwanym scalprum, scalpellum464. Sposób docięcia końcówki pióra warunkował krój 

pisma. Końcówki przycięte równo umożliwiały akcentowanie pionowych trzonków liter. 

Te, które docinano ukośnie w prawo pozwalały na uzyskanie bardzo regularnego kroju 

pisma, z kolei za pomocą końcówki ściętej w lewą stronę, litery były na przemian raz 

grubsze, raz cieńsze465. Oprócz piór, którymi wykonywano tekst  

i niektóre inicjały, jako narzędzi pisarskich używano również rysików ołowianych (stilus 

plumbeus, plumbum subarundine fixum) służących przeważnie do liniowania kart. 

Liniowanie, które polegało na wyznaczeniu linii pionowych i poziomych określających 

pole do pisania, wymagało z kolei użycia cyrkla (cirinus, punctorium), za pomocą 

którego odmierzano marginesy i równe odstępy między wierszami (il.40)466. Tekst  

i inicjały śródtekstowe zapisywano za pomocą czarnego atramentu lub kolorowych 

inkaustów (il.41). W wiekach średnich atrament i inkaust były wyrabiane głównie przez 

mnichów w klasztorach467. Należy zatem domyślać się, że surowiec ten bernardyni 

krakowscy mogli wytwarzać własnym sumptem.  

          Przed przystąpieniem do pisania, istotne dla skryptorów, było odpowiednie 

przygotowanie warsztatu do pracy. W opactwach cysterskich, praktykowano regułę,  

w myśl której jednemu wybranemu mnichowi powierzano funkcję „dispositariusa”. 

Zakonnik ten, wieczorem po skończonej pracy zbierał wszystkie narzędzia, chował je  

                                                           

Renesansowe” 1 (1956), s. 124-139 (ok. 1501 r.); Z. Kępiński, Wit Stwosz, Warszawa 1981, s. 75 (ok. 1506-

1507 r.); J. Kowalczyk, Filip Kallimach i Wit Stwosz, „BHS” 45 (1983), nr 1, s. 3-24 (ok. 1496-1501 r.) 

oraz M. Janicki, Datowanie płyty nagrobnej Kallimacha, „Studia Źródłoznawcze” 41 (2003), s. 19-43.  

463 Skryptorzy najbardziej cenili sobie pióra gęsie. Czasem wykorzystywano pióra kacze, krucze, łabędzie, 

natomiast najrzadziej pelikanie, zob. S. Cassagne-Brouquet, dz. cyt., s. 14.   

464 W. Semkowicz, Paleografia łacińska, s. 80; H. Dubowik, Dzieje książek i bibliotek w zarysie, Warszawa 

1982, s. 17-18.  

465 S. Cassagne-Brouquet, dz. cyt., s. 14. 

466 W. Semkowicz, Paleografia łacińska, s. 64; B. Bieńkowska, H. Chamerska, dz. cyt., s. 75.  

467 W. Semkowicz, Paleografia łacińska, s. 65; Z. Domżał, Trzynastowieczne skryptorium, s. 66;  

K. Bobowski, Pismo, narzędzie i materiał pisarski w świetle specjalistycznych traktatów XV-wiecznych, 

[w:] Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą, red. B. Halczak, Zielona Góra 2002, s. 426. 

Zob. też: Mnich Teofil, Księga I, akapit XLV: De incausto. 
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w specjalnej skrzyni, a następnego dnia rankiem z powrotem wydawał skryptorom468. 

Brak jakichkolwiek informacji dotyczących organizacji skryptorium stradomskiego 

sprawia, że nie wiemy czy bernardyni, na podobieństwo cystersów, wyznaczali jedną 

osobę odpowiedzialną za przygotowanie warsztatów pisarskich, czy każdy z mnichów 

porządkował narzędzia samodzielnie. Być może czynności te były zarezerwowane  

dla nowicjuszy i braci laików, stojących najniżej w hierarchii konwentu.  

          Praca nad rękopisem wymagała od skryptorów znajomości łaciny oraz stałej uwagi, 

co ustrzec miało ich przed popełnianiem błędów469. Przepisywanie tekstu łączyło  

się również z umiejętnością rozwiązania wielu kwestii technicznych. Skryptor dokonywał 

bowiem wyboru rodzaju pisma, wielkości liter, notacji muzycznej. Planował wzajemne 

proporcje marginesów oraz szerokość kolumn tekstowych470. Zadaniem skryptora było 

również oznaczanie miejsc na tytuły, malowanie pionowych kresek na początku zdań,  

co nosiło nazwę rubrykowania oraz wykonywanie wyróżników graficznych, które miały 

nadać większą czytelność tekstu w obrębie każdej strony471. Ponieważ kompozycja 

paginy miała określone, choć niepisane i charakterystyczne dla każdego warsztatu 

pisarskiego reguły, skryptor odpowiedzialny był także za układ graficzny karty472. 

Określał więc liczbę i wielkość inicjałów oraz liczbę samodzielnych miniatur,  

jak również planował ich rozmieszczenie w granicach tekstu. Częstokroć sami skryptorzy 

wykonywali różnobarwnymi inkaustami ozdobne inicjały kaligraficzne nierzadko 

uzupełniane drobnymi rysunkami.  

          Kompetencje kopistów stradomskich należy ocenić bardzo wysoko. Teksty 

bernardyńskich ksiąg liturgicznych odznaczają się wielką starannością. Widoczna jest  

                                                           
468 Skrzynię określano: „in cubiculo contineantur”, cytat za: Z. Domżał, Trzynastowieczne skryptorium,  

s. 5; zob. też: L. M. Delaisse, Toward a History of the Medieval Book, „Divinitas” 11 (1967), s. 425-435. 

469 Edward Potkowski podaje przykład, w jaki sposób z błędów tłumaczył się skryptor Wojciech  

z Grochowa, który w zakończeniu przepisywanych dla Macieja z Koła tekstów napisał: „non bene finivi, 

quoniam pessimus exemplar habui et ergo non est mihi imputandum et tantum de isto” (cytat z kodeksu  

o sygn. Ms 55, ob. Biblioteka Kapitulna, Gniezno), zob. E. Potkowski, Produkcja książki rękopiśmiennej  

w Polsce, s. 34; zob. też: B. Blasselle, A pleines pages. Histoire du livre, Gallimard 1997, s. 133.  

470 B. Miodońska, Organizacja i technika pracy, s. 330; zob. też: F. Avril, La technique d’enluminure 

d’après les textes médiévaux. Essai de Bibliographie, Paris 1967; D. M. Robb, The Art Of Illuminated 

Manuscripts, London 1973. 

471 Nazwa rubrykowanie wzięła się od łacińskiego słowa ruber – czerwony, początki zdań oznaczano 

czerwoną farbą, zob. E. Potkowski, Produkcja książki rękopiśmiennej, s. 11; A. Birkenmajer, dz. cyt., s. 27.  

472 E. Potkowski, Książka rękopiśmienna, s. 114. 
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w nich również dbałość o przejrzystą artykulację tekstu, niezbędną przy odprawianiu 

śpiewów mszalnych. Treść manuskryptów, umieszczaną zawsze w jednej szpalcie  

i pisaną longis lineis473, różnicują m.in. kunsztowne inicjały kaligraficzne  

o korpusach wypełnionych finezyjną plecionką geometryczną lub roślinną oraz 

niejednokrotnie zawierających filigranowe rysunki ptaszków (il.42) lub stylizowane 

główki ludzkie (il.43)474. 

          Iluminatorzy przystępowali do pracy dopiero po napisaniu tekstu przez skryptorów, 

co było fundamentalną regułą produkcji książki rękopiśmiennej. Znanych jest jednak 

kilka przypadków, kiedy dekoracja manuskryptu została wykonana przed pracą 

skryptora, ale działania takie należały do rzadkości475. W przypadku bernardyńskich 

rękopisów liturgicznych nie stwierdzono odejścia od zwyczajowej zasady produkcji,  

co oznacza, że pracę rozpoczynano od wykonania wszystkich czynności przynależnych 

skryptorowi, dopiero następnie dekorowano rękopis, mimo iż, jak już zostało 

nadmienione, jeden mnich mógł pełnić jednocześnie funkcję skryptora i iluminatora.  

          Praca iluminatora obejmowała zarówno wykonywanie inicjałów kaligraficznych, 

ozdobników w tekście rysowanych piórem, barwnymi inkaustami, jak i malowanie 

farbami temperowymi większych inicjałów śródtekstowych oraz wykonywanie 

rubryk476. Iluminator najczęściej zaczynał od namalowania ornamentyki marginalnej, 

dopiero na koniec wykonywał miniatury inicjałowe lub samodzielne477. Sporządzał  

w tym celu szereg rysunków. Wstępny szkic kompozycji figuralnej oraz floratury 

marginalnej wykonywano cienko zaostrzonym piórkiem przy użyciu minii lub atramentu 

(il.44)478. W rękopisach małopolskich z XV i XVI wieku napotkać można rysunki 

wykonane brunatną kredką (il.45)479. Pod farbę kładziono zaś podkład, który w I połowie 

XV wieku miał zazwyczaj odcień popielaty zgodnie z recepturą Cennino Cenniniego 

                                                           
473 A. Birkenmajer, dz. cyt., s. 22.  

474 Inicjały śródtekstowe zdobiące stradomskie rękopisy liturgiczne zostały scharakteryzowane na końcu 

Rozdziału V niniejszej pracy, patrz. s. 193. 

475 M. Smeyers, La miniature. Typologie des sources du Moyen Age occidental, Brepols 1974, s. 31;  

E. Potkowski, Produkcja książki rękopiśmiennej, s. 35.  

476 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 90, 91. 

477 M. Smeyers, dz. cyt., s. 31. 

478 B. Miodońska, Organizacja i technika pracy, s. 336. 

479 B. Miodońska, Organizacja i technika pracy, s. 336. 
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zawartą w „Trattato della pictura”480. Pod koniec XV stulecia, jak i w wieku XVI, 

stosowano grunty z domieszką bolusu, który miał ciepły, rudoczerwony kolor481.  

          Zachowane w stradomskich manuskryptach liturgicznych iluminacje stanowią 

dzisiaj skarbnicę wiedzy o sposobie pracy bernardyńskich miniaturzystów. Szczegółowa 

analiza, obejmująca badania nad elementami zdobniczymi wykazała, że bernardyni 

wykonywali szkice pod dekorację malarską (il.46) oraz używali zarówno gruntu 

bolusowego, którego ceglany kolor widoczny jest pod fragmentami poprzecieranych farb 

temperowych (il.47), jak i popielatego (il.48).  

          Kolejnym etapem pracy iluminatorskiej było wprowadzenie do dekoracji koloru  

i złota płatkowego482. Wiedzę na temat sporządzania i rozrabiania farb, jak również 

technik mieszania kolorów, iluminatorzy czerpali z receptur przekazywanych przez 

stulecia z pokolenia na pokolenie, a także z podręcznikowych kompendiów wiedzy  

na ten temat. Wśród artystów popularne było dzieło pt. „De coloribus et artibus 

Romanorum”, napisane w X wieku przez Herakliusza483 oraz najbardziej 

rozpowszechnione i cenione średniowieczne repetytorium z przełomu XI i XII wieku 

autorstwa mnicha Teofila „Diversarium Artium schedula”484. Zbiory recept malarskich 

znane były także na naszym rodzimym gruncie. Przytoczyć w tym miejscu należy 

chociażby prawidła technologiczne dla iluminatorów oraz wskazówki dotyczące 

sposobów sporządzania farb zawarte w dziele Jana z Dobrej (zm. 1447 r.) „Ars  

de omnibus coloribus”485 czy deskrypcje barwników używanych w iluminatorstwie wraz  

z instrukcjami do stosowania konkordancji, umieszczone przez anonimowego autora  

                                                           
480 C. Cennini, Rzecz o malarstwie, przeł. S. Tyszkiewicz, Wrocław 1955, rozdz. IX: Sposób i porządek 

rysowania na pergaminie i na papierze z włókien oraz cieniowania akwarelą. 
481 B. Miodońska, Organizacja i technika pracy, s. 338.  

482 Na ten temat: T. Sadziak, Klejowe i olejne prace pozłotnicze, Warszawa 1981; Z. Engelman, 

Pozłotnictwo, Zielona Góra 2005; A. Tylewicz, Sztuka pozłotnicza i inne techniki zdobienia, Poznań 2007.  
483 Heraclius, Von den Farben und Künsten der Römer. Original text und übersetzung. Mit einleitung, noten 

und excursen versehem, [w:] Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und 

der Renaissance, t. 4, wyd. A. Ilg, Wien 1873. 

484 Mnich Teofil związany był z klasztorem benedyktyńskim w Helmershausen w Nadrenii, identyfikowany 

jest również jako złotnik Rogkeruys, zob.: Teofil Prezbiter. Diversarium Artium Schedula, księga I, akapit 

XXXI: Quomodo aurum et argentum ponatur in libris.  

485 J. Wyrozumski, Średniowieczne kompendium wiedzy o barwnikach, „Kwartalnik Historii Kultury 

Materialnej” 22 (1974), s. 663-671; M. Kowalczyk, Ars de omnibus coloribus, „Studia Mediewistyczne” 

18 (1977), s. 165-174.  
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na niezapisanych kartach kodeksu medycznego z biblioteki kościoła mariackiego  

w Gdańsku486.    

          Stosowanie w dekoracji malarskiej złota płatkowego wymagało od iluminatorów 

dużej wprawy i zręczności. Odpowiednio przyciętymi płatkami złota pokrywano wybrane 

partie miniatur - nimby, tła (il.49), korpusy inicjałów (il.50) oraz poszczególne fragmenty 

dekoracji marginalnej - zwykle łezki i pachy rozwidleń gałązek (il.51)487. Do polerowania 

złota używano złotych lub znacznie tańszych, cynowych i miedzianych blaszek488.  

         Niestety, nie jesteśmy w stanie odtworzyć wyglądu pierwszych ksiąg 

sporządzonych w skryptorium stradomskim, ponieważ uległy one zniszczeniu, 

najprawdopodobniej po wizytacjach Bernardyna z Ingolstadtu oraz Jana z Głogowa. 

Możemy przypuszczać, że zawierały one elementy złota w dekoracji, skoro wywołały 

gniew wizytatorów, którzy wysunęli wobec zakonników krakowskich zarzut  

o nieprzestrzeganiu wymogów i wskazań Reguły Braci Mniejszych zakładającej 

skromność i życie w ubóstwie. W dochowanych do naszych czasów księgach, powstałych 

jeszcze w II połowie XV wieku, dekoracja malarska jest w większości pozbawiona złota 

(il.52), co odróżnia je znacznie od ówczesnego małopolskiego malarstwa miniaturowego,  

do którego obficie wprowadzano złoto płatkowe, jako element zdobniczy. Wraz  

z upływem czasu przepisy klasztorne przestały być tak konsekwentnie przestrzegane,  

a zakonnicy powoli odchodzili od wcześniej przyjętych surowych reguł. W rękopisach, 

które powstały na początku XVI wieku, pod kierownictwem Jana z Tyśmienicy, okazałe 

miniatury i inicjały śródtekstowe są już suto okraszone złotem (il.53). 

          Czas sporządzania pergaminowych składek zależał w głównej mierze od biegłości 

i kunsztu rzemieślniczego skryptorów i iluminatorów. Edward Potkowski, badacz 

piśmiennej kultury średniowiecznej, dopatrzył się w kilku małopolskich księgach 

adnotacji, w których kopiści ściśle określili termin, w jakim miał zostać wykonany 

kodeks. I tak, Augustyn napisał: „infra 21 diem hy XV libri bb. presulis Augustini Aurely 

                                                           
486 Tekst o barwnikach i zasadach konkordancji został wprowadzony w XV wieku na niezapisanej karcie 

136/136v. Kodeks liczy 390 pergaminowych kart, został wtórnie oprawiony w skórę w XVI wieku. 

Datowany jest w głównym zrębie na XIII wiek (tekst o medycynie), pozostała część zaś na XV stulecie. 

Jest to rękopis Diversi Tractatus Alchemici, sygn. Ms. Czart. 1501 III, ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, 

Kraków, zob. J. Wyrozumski, dz. cyt., s. 664.  

487 Teofil Prezbiter. Diversarium Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, 

Księga I, akapit: O złocie płatkowym, s. 18. 

488 B. Miodońska, Organizacja i technika pracy, s. 338. 
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Ypononsis transumpti sunt Gnezne”489, natomiast Samson wikary z Byczyny 

zakomunikował, że „infra VII septimanas seribet VII sexternes sermonum”490. Wzmianki 

te są istotne, jednakowoż nie można na ich podstawie mówić o jakiejś ścisłej regule 

rządzącej produkcją. Z pewnością inaczej kształtowała się ta kwestia w warsztatach, 

gdzie pracowali zawodowi kopiści i którym zwykle zleceniodawcy lub „przedsiębiorcy” 

narzucali czas realizacji manuskryptu, a inaczej w skryptoriach zakonnych, w których 

mnisi sami wyznaczali rytm i decydowali o długości pracy. Bez wątpienia należy dodać 

jeszcze inne, bardzo ważne czynniki warunkujące, mianowicie ilość zaangażowanych 

wykonawców, długość dnia pracy czy charakter i rozmiary księgi. Badania Miodońskiej 

nad małopolskim malarstwem miniaturowym wykazały, że czas ten wahał  

się w granicach od dwóch do dziewięciu miesięcy, natomiast praca nad wielotomowymi 

księgami sięgała niekiedy kilku lat491.  

         Początkowo produkcja rękopisów liturgicznych w skryptorium stradomskim 

musiała być bardzo intensywna. Przypuszczać można, że czas pracy nad kodeksami 

skracano wówczas do granic możliwości. Natomiast w późniejszym okresie, kiedy nowe 

klasztory stały się pełnowymiarowymi i niezależnymi placówkami, nierzadko  

z wykształconymi własnymi skryptoriami, jak chociażby konwent poznański, lwowski 

czy warszawski492, prace nad rękopisami wydłużały się. Nie jesteśmy w stanie oszacować 

czasu wykonania poszczególnych kodeksów. Wiadomo jednak, że jeden  

z najwybitniejszych twórców bernardyńskich, Józef z Tyśmienicy, aby przyspieszyć 

proces wykonywania czterotomowego Graduale Quadripartitum zaangażował do pracy 

cały zespół zakonników. Mimo iż pracował „cum ceteris”, sporządzenie rękopisu zajęło 

mnichom sześć lat493. 

                                                           
489 Kodeks o sygnaturze BJ 2398, ok. 1475 r., ob. Biblioteka Jagiellońska, Kraków. Zob. E. Potkowski, 

Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, s. 115.   

490 Zob: Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, Vol. III: Acta iudiciorum 

ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Wladislaviensis et Gneznensis (1422-1533), red. B. Ulanowski, Kraków 1908,  

nr 490; E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, s. 115.   

491 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s.134. 

492 W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s. 100. 

493 Zachowały się tylko trzy części Graduale Quadripartium. Dwie przechowywane są w Archiwum 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: Graduale de tempore, cz. I, sygn. 10/RL i Graduale, cz. III,  

sygn. 1/RL, natomiast Graduale de tempore, cz. II obecnie znajduje się w Bibliotece Książąt Czartoryskich,  

Kraków, sygn. Ms. Czart. 3620.  
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           Ostatni etap pracy przy sporządzaniu księgi rękopiśmiennej należał  

do introligatora. Zbierał on wszystkie zapisane i ozdobione składki pergaminowe  

w całość i oprawiał494. W Europie, już od VII wieku, szkolono w tym zawodzie mnichów. 

Pierwsze świeckie pracownie powstały dopiero na przełomie XII i XIII wieku w Paryżu 

i związane były z tamtejszym uniwersytetem495. W Polsce, podobnie jak w Europie, jako 

pierwsi oprawą ksiąg zajmowali się zakonnicy w klasztorach. Zawodowi introligatorzy 

pojawili się około 1404 r. w Krakowie. Znamy nazwiska kilku rzemieślników parających 

się profesją introligatorską. Acta officialia konsystorza krakowskiego z 1422 r. zawierają 

informację o introligatorze Wawrzyńcu: „Laurentius ligator librorum de platea S. Anna 

in Cracovia”496, natomiast w Consularia Cracoviensia zanotowano, iż w 1435 r. Piotr, 

altarysta z Bochni, zawarł umowę z Jurzigiem, organistą i introligatorem497. W zawodzie 

tym pracowali również Klemens z Sandomierza, Michał z Kleparza, Walenty z Pilzna 

czy działający na przełomie XV i XVI wieku Piotr Postawa498.  

          Produkcja rękopisów liturgicznych u bernardynów nawiązywała, jak już zostało 

wspomniane, do najstarszych tradycji. Obserwanci nie korzystali z usług warsztatów 

zewnętrznych przy pracach związanych z oprawianiem kodeksów. Być może, tak jak  

w przypadku pergaminu, pozyskiwali od fundatorów czy darczyńców niezbędne 

materiały, jak deski, nici, skóry czy narzędzia, natomiast wszelkimi pracami 

introligatorskimi zajmowali się sami. Kapituły zakonne nakazywały bowiem 

bernardynom naukę kunsztu introligatorskiego. Dzięki temu, bracia mogli oprawiać 

rękopisy powstające w ich własnych skryptoriach. Ponadto, wykorzystywali tę wiedzę 

przy reperacji okładek ksiąg, które ulegały na przestrzeni lat zniszczeniu499. 

Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest testament handlarza ksiąg i właściciela 

skryptorium, Bartholomeusa, który w 1504 r. przekazał na rzecz bernardyńskiego 

                                                           
494 A. Birkenmajer, Książka rękopiśmienna, Warszawa 1936, s. 29; E. Potkowski, Produkcja książki 

rękopiśmiennej, s. 35; P. Brown, Understanding illuminated manuscripts. A guide to technical terms, 

London 1994, s. 22.  

495 H. Szwejkowska, Książka drukowana XV-XVIII w., Wrocław 1961, s. 276. 
496 Cytat za: J. Ptaśnik, CA I, nr 228. 

497 J. Ptaśnik, CA I, nr 320. 

498 A. Lewicka-Kamińska, Walenty z Pilzna, introligator krakowski XV wieku, [w:] Historia książki i jej 

funkcji społecznej, red. K. Maleczyńska, Kraków 1981, s. 63-69; A. Lewicka-Kamińska, Piotr Postawa – 

introligator krakowski na przełomie XV i XVI wieku, „RB” 20 (1976), z. 1-2, s. 79-83.  

499 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 311.  
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konwentu poznańskiego wszystkie swoje przybory do pisania oraz, co najważniejsze, 

wszystkie narzędzia introligatorskie, jakie miał w warsztacie500.  

          Bez odpowiedzi pozostaje pytanie o nazwiska bernardynów zajmujących  

się oprawami w XV i XVI wieku oraz ilu braci pełniło funkcję introligatora. Brak 

jakichkolwiek informacji źródłowych sprawia, że bernardyńscy introligatorzy pozostają 

dla nas anonimowi. Jedynie Kantak podaje, że w takim charakterze działał w zakonie,  

w latach 1526-1539, Nikodem z Tuliszkowa (zmarł w Opatowie). Nic nie wiadomo 

jednak o jego pochodzeniu oraz dla którego konwentu pracował501.  

          Większa część, dochowanych do naszych czasów stradomskich rękopisów 

liturgicznych, z końca XV i początku XVI wieku, nie posiada pierwotnych okładek. 

Niektóre księgi, zapewne ze względu na duży stopień zużycia podczas częstych celebracji 

mszalnych, zostały ponownie oprawione na przełomie XVI i XVII wieku. Nadmienić 

trzeba, iż zarówno te XV/XVI-wieczne jak i pochodzące z początku XVII stulecia 

oprawy, zostały wykonane w ten sam sposób. Prezentują typ najbardziej powszechny  

i charakterystyczny dla epoki średniowiecza, czyli deski obciągnięte skórą. Najczęściej 

na okładziny wykorzystywano drewno bukowe, dębowe lub klonowe502, natomiast jako 

oklein używano skóry cielęcej, która miała ciemnobrunatny odcień (il.54)503.  

Do rzadkości należą, wśród zbiorów bernardyńskich, oprawy ze skór jasnych, w kolorze 

kości słoniowej, najprawdopodobniej owczych (il.55)504. Lico skóry dekorowano 

ornamentami tłoczonymi na ślepo (il.56)505. Wykończenie zaś okładek stanowiły okucia, 

guzy i klamry, wykonywane przeważnie z blach mosiężnych, które umieszczano  

na środku zwierciadła okładki oraz w rogach (il.57)506. Miały one nie tylko funkcję 

                                                           
500 S. B. Tomczak, Biblioteka Bernardynów poznańskich, s. 161; M. Wojciechowska, Z dziejów książki  

w Poznaniu w XVI w., Poznań 1927, s. 2.  
501 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 312. Badacz niestety nie wskazuje, w którym źródle znalazł 

informację o Nikodemie z Tuliszkowa. 
502 S. Dahl, Dzieje książki, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1965, s. 63; B. Bieńkowska, C. Chamerska,  

dz. cyt. s. 79. 

503 H. Szwejkowska, dz. cyt., s. 270.  

504 Np. jasną oprawę posiada Graduale z Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu– sygn. BDSd 174. 

505 Technika wykonywania ornamentów na ślepo polegała na zwilżeniu skóry naciągniętej już na okładziny 

drewniane i wyciśnięciu na nich ręcznie wzoru rozgrzanymi tłokami, patrz, H. Szwejkowska, dz. cyt.,  

s. 273; B. Bieńkowska, C. Chamerska, dz. cyt., s. 83. 

506 H. Szwejkowska, dz. cyt., s. 273; M. Hormowska, H. Zdzitowiecka-Jasieńska, dz. cyt, s. 406-407;  

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, s. 116-119.  



  

 

  

120 

 

zdobniczą, ale przede wszystkim chroniły oprawy przed przetarciami i zniszczeniami 

powstającymi w czasie użytkowania księgi. 
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3. Skryptorzy i iluminatorzy. 

  

          Badania zmierzające do precyzyjnego zrekonstruowania środowiska 

bernardyńskich skryptorów i iluminatorów, pracujących w klasztorze stradomskim  

w II połowie XV wieku i w XVI stuleciu, napotykają na niemałe problemy. Wynikają 

one z trzech przyczyn. Pierwszą i jednocześnie najważniejszą są zastrzeżenia, jakie budzi 

fragmentaryczność informacji zawartych w źródłach zakonnych. Drugą, istotną kwestię, 

stanowią praktyki wspólnoty zakonnej nakazujące braciom częste zmiany miejsca 

pobytu. Znikome wiadomości na temat wędrówek bernardynów przez kolejne konwenty 

utrudniają wskazanie konkretnego miejsca działalności pisarskiej poszczególnych 

zakonników507. Trzecim czynnikiem komplikującym wnikliwe przestudiowanie podjętej 

kwestii jest, w głównej mierze, anonimowość, zarówno dzieł jak i twórców 

bernardyńskich. Wymienione determinanty sprawiają, że nie ma możliwości 

oszacowania dokładnej liczby skryptorów i iluminatorów działających w Krakowie  

w interesującym nas okresie, ani też przybliżenia całościowych biografii, 

scharakteryzowania twórczości, czy też atrybucji wszystkich zachowanych dzieł. 

Kierując się danymi zawartymi w nekrologach i kronikach klasztornych508, a także 

                                                           
507 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 84, 142; J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, 

s. 74; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 146; M. Maciszewska, Klasztor bernardyński  

w społeczeństwie, s. 148. 

508 Badania zostały oparte na podstawie następujących źródeł: APB, rkps W-20: nekrolog Innocentego  

z Kościana spisany przy pomocy socjusza Józefa z Ponieca obejmuje wykaz kapłanów i braci świeckich 

zmarłych w 21 klasztorach wikarii polskiej w latach 1453-1531. Nie uzwględnia zakonników zmarłych  

w konwentach litewskich; autorzy korzystali z niezachowanych do naszych czasów nekrologów 

spisywanych w poszczególnych konwentach (zob. J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce 

średniowiecznej, s. 88-89, M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 8-10, 118-119); 

Kronika Jana z Komorowa, która powstała w dwóch redakcjach: krótszej z 1512 r. (znanej z przedruku 

Heinricha Zeisseberga z 1872 r.: Johannis de Komorowo. Tractatus Cronice Fratrum Minorum 

Observantie: a tempore Constanciensis Concilii et specialiter de Provinciae Poloniae, wyd. H. Zeisseberg, 

„Archiv für Österreichische Geschichte” 49 (1872), s. 297-425) oraz rozszerzonej ukończonej przez 

Komorowskiego tuż przed śmiercią w 1531 r. (patrz Jan z Komorowa, Memoriale); APB, rkps I-b-20  

to katalog braci i dobroczyńców klasztoru krakowskiego spisanego na polecenie Hieronima Przybińskiego 

na podstawie źródeł zakonnych od 1453 – 1601 r. oraz na XVIII-wieczny nekrolog Memoria Patrum  

ac fratrum mortuorum Jana Nepomucena Modlibowskiego (drukiem wydany w Warszawie w 1793 r. przez 

Piotra Dufoura, ob. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, sygn. 114408). Informacje uzupełniają 
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opierając się na materiale archiwalnym, jaki stanowią zachowane kodeksy liturgiczne, 

możemy tylko w przybliżeniu nakreślić to zagadnienie.  

          Informacje na temat zakonników, zawarte w źródłach bernardyńskich,  

to lakoniczne notatki, które z reguły ograniczają się do wskazania przy imieniu mnicha 

daty i miejsca śmierci, niekiedy miejsca pochodzenia oraz sporadycznie wskazują 

kwalifikacje zawodowe i funkcje pełnione w konwencie509. Na podstawie użytych, przez 

autorów kronik i nekrologów, określeń m.in.: „scriptor librorum”, „insignis scriptor”, 

„multos libros manuales fecit”, „scriptor celebris”, „scriptor optimus et devotus”, 

„libros illuminabat”, „iluminator optimus”, „illuminista librorum”, „pictor  

et iluminator” możemy wskazać około trzydziestu bernardynów parających się sztuką 

skryptorską czy iluminatorską, czynnych na terytorium Korony od II połowy XV  

do końca XVI wieku510. Należy jednak mieć na uwadze, że dane te mogą być obciążone 

błędem wynikającym z faktu, iż zapiski nie zawsze były prowadzone skrupulatnie  

i systematycznie. Na przykład - w materiałach archiwalnych przy nazwiskach Bernardyna 

z Żarnowca, Antoniego z Jarosławia oraz Hieronima z Ponieca pojawia się adnotacja: 

„scriptor et cantor”511, natomiast określeni już tylko mianem „cantor” zostali: Laurenty 

(zm. 1482 r.), Celestyn z Łowicza (zm. 1483 r.), Ludwik z Poznania (zm. 1500 r.), 

Gracjan z Pniew (zm. 1509 r.), Seweryn Popiołek (zm. 1513 r.), Baltazar Ptaszek (zm. 

1515 r.), Celestyn z Grabowa (zm. 1519 r.), Michał z Krosna (zm. 1520 r.) oraz Maciej  

z Tarnowa (zm. 1523 r.)512. Zakonnicy sprawujący tę funkcję w klasztorze nierzadko sami 

uczestniczyli w procesie produkcji rękopisów liturgicznych513, dlatego też możemy 

założyć hipotetycznie, że któryś z wynienionych dziewięciu „cantorów” mógł należeć  

                                                           

bernardyńskie dokumenty z Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie (APB) o numerach:  

M-2, RGP-b-2, W-27, W-39, W-53.  

509 M. Maciszewska, Klasztor bernardyński w społeczeństwie, s. 119; B. Miodońska, Iluminacje Graduału 

bernardyńskiego, s. 59-61; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 102; A. E.Obruśnik, 

Bernardyńscy malarze ksiąg chóralnych, s. 566.  

510 Nazwiska oraz krótkie biogramy bernardyńskich skrybów i iluminatorów umieszczone zostały  

w Katalogu skryptorów i iluminatorów bernardyńskich działających na terenie Korony od połowy  

XV do końca XVI wieku umieszczonym w niniejszej pracy, s. 282. 

511 Bernardyn z Żarnowca: APB, rkps W-20, s. 9, APB rkps I-b-20, s. 1; Antoni z Jarosławia: APB, rkps 

W-20, s. 43; Hieronim z Ponieca: APB, rkps W-20, s. 58, Memoria Patrum ac fratrum mortuorum, s. 45. 

512 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 417; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s.147; 

A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg chóralnych, s. 568, 577.  

513 Zob. A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg chóralnych, s. 566. 
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do grona kopistów bądź zajmować się dekoracją malarską, chociaż nie zostało  

to odnotowane przez twórców nekrologów.  

          Pośród wszystkich zidentyfikowanych, na podstawie analizy archiwaliów 

zakonnych, skryptorów oraz iluminatorów, czternastu możemy powiązać z konwentem 

stradomskim, przy czym siedmiu z nich zmarło pod koniec XV wieku i tyluż samo  

w XVI stuleciu.  

            Do grupy twórców ksiąg liturgicznych czynnych w XV wieku zaliczamy: 

Szymona z Lipnicy (zm. 1482 r.), skryptora podpisującego się inicjałami V.S. (zm.  

1482 r.), Bernardyna z Żarnowca (zm. 1482 r.), Jana Smolkę (zm. 1487 r.), Jana  

z Łowicza (zm. 1487 r.), Prokopa z Lublina (zm. 1490 r.) i Ambrożego z Kłodawy (zm. 

1494 r.). W oparciu o notatki zamieszczone w kolofonach ksiąg, czterem z wyżej 

wymienionych zakonników przypisać można wykonanie konkretnych rękopisów.  

I to właśnie od nich rozpoczniemy prezentację.  

          Pierwszym i jednocześnie najsławniejszym twórcą był Bernardyn z Żarnowca, 

który oprócz obowiązków w skryptorium stradomskim, pełnił także funkcję kantora. 

Wprawdzie Innocenty z Kościana oraz Jan z Komorowa określają Bernardyna tylko jako 

skryptora514, to wskazuje się go również, jako wykonawcę dekoracji iluminatorskich515. 

Księgami, które przepisywał i ozdabiał, zaopatrywano klasztory całej prowincji: „hic 

loca multa Provinciae istius implevit libris coralibus et missalibus”516. Z pierwotnego, 

zapewne obfitego, dorobku twórczego Bernardyna zachowały się tylko dwie księgi.  

Są to rękopisy, powstałe w Krakowie z przeznaczeniem dla konwentu lwowskiego,  

                                                           
514 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 275: „(…) fratris Bernardini de Szarnovyecz cantoris caritativi  

et scriptoris”; Innocenty z Kościama – APB, rkps W-20, s. 9: „(…) libris coralibus et missalibus manu 

propria scripsit”. Zob. też: APB, rkps I-b-20, s. 1.  

515 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 43-44 oraz t. 2, s. 240; K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, 

Kościół i klasztor OO. Bernardynów, s. 18-19, 27-28, 74-75; K. Grudziński, Bernardyn z Żarnowca,  

[w:] SPKP, s. 69; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148; T. Miazga, Skryptorzy ksiąg 

choralnych w Polsce, s. 329-330; B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 57, 59;  

B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 147, 149; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie 

środowisko artystyczne, s. 60, 114, 150; A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg chóralnych,  

s. 567, 578. 

516 Cytat z nekrologu Innocentego z Kościana: APB, rkps W-20, s. 9. Potwierdza to również  

Jan z Komorowa, Memoriale, s. 275: „qui multa loca optimis libris choralibus implevit”. 
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to Psalterium z 1479 r. i Psalterium z 1480 r.517. W kodeksach tych umieszczone  

są adnotacje, które jasno wskazują na Bernardyna z Żarnowca, jako ich wykonawcę.  

I tak, napis: „A.D. 1479 per fratrem Bernardinum de Żarnovec. Orate pro eo” znajduje 

się w Psalterium z 1479 r. (fol. 352), natomiast na folio 244 w Psalterium z 1480 r. 

widnieje: inicjał „B” i napis: „A.D. 1480 liber iste est scriptus per fratrem minorem. 

Orate pro eo unum Pater et Ave Maria”.  

          Bernardynowi z Żarnowca przypisuje się ponadto skopiowanie Graduale  

de tempore et de sanctis z 1464 roku518. Na fol. 418 odnajdujemy zapisek: „Orate pro 

scriptore fratre Bernaardino, amore IHS (…), sub anno Incarnationis Domini millesimo 

quadrangentessimo sexsagesimo quarto”. Notatka potwierdza sporządzenie księgi przez 

brata Bernardyna. Różnice stylowe między rękopisem z 1464 roku, a wspomnianymi 

dwoma Psałterzami, świadczą jednak o tym, iż w Krakowie w latach sześćdziesiątych 

XV wieku sztuką skryptorską i iluminatorską musiał parać się zakonnik noszący to samo 

imię, co mnich z Żarnowca519. 

         W tym czasie, co Bernardyn z Żarnowca, działał w Krakowie skryptor podpisujący 

się inicjałami V.S. Nie wiadomo niestety nic o jego pochodzeniu. W 1483 roku dokończył 

przepisywanie Psalterium, które kilkadziesiąt lat później przekazano na użytek konwentu 

w Kalwarii Zebrzydowskiej520. Autorstwo V.S. potwierdza notatka znajdująca się na  

fol. 1: „Inceptum est hoc opus ipsa die Decollationis s. Joannis Baptiste 1483, quo anna 

fuit maxima pestis…scripsit V.S.”521.  

           O Prokopie, bernardynie pochodzącym z Lublina522, wiadomo tyle, iż przed 

objęciem funkcji gwardiana w konwencie radomskim, którą pełnił od 1483 roku  

                                                           
517 Psalterium z 1479 r. znajduje się obecnie w Archiwum i Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów  

w Krakowie, sygn. 12/RL, Psalterium z 1480 r. o sygn. 15/RL przechowywane jest obecnie w Leżajsku,  

w Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów (zachowano krakowską sygnaturę). 
518 Rękopis o sygn. BOZ 151 jest przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Zob.: E. Lenart, 

Katalog rękopisów bernardyńskich, poz. 143; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-

1540, s. 436. Zob. też: Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, s. 60; 

E. Bielińska-Galas, dz. cyt., s. 211-241. 

519 Por. C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 418. Więcej na ten temat: s. 141 niniejszej pracy.  

520 Niestety nie ma dokładnych informacji, w którym roku księgę przekazano do klasztoru w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, ani kiedy księga wróciła do Archiwum i Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów  

w Krakowie, sygn. 77/RL. 

521 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych, s. 330; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 176.  

522 APB, rkps I-e-1, s. 26. 
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aż do śmierci, zajmował się przepisywaniem i dekorowaniem ksiąg w stradomskim 

skryptorium. Z tego okresu pochodzi Antiphonarium, datowane na 1480 rok523.  

Na fol. 220 Prokop zapisał: „A. D. 1408 liber iste grato est scriptus. Orate pro scriptorem 

unum Ave Maria Procopio guardiano, natione de Lublin, tunc existente in Radom,  

qui hunc librum procuravit alias nescio si finisset”. Skryptor zapewne omyłkowo 

umieścił datę 1408524.  

          Jan z Komorowa odnotował w swojej kronice, że brat Ambroży z Kłodawy 

wykonał wiele ksiąg: „multos libros, presertim chorales”525. Mnich zapewne wykonał  

je w Krakowie jeszcze w latach 60-tych XV wieku526, zanim wyjechał do konwentu 

kaliskiego, w którym w 1494 roku zmarł. Do naszych czasów dochowały się jedynie dwa 

rękopisy sygnowane przez Ambożego: Graduale, w którym skryptor umieścił prośbę  

o modlitwę na fol. 258 - „Frater Ambrosius petit orationes vestras sanctas et recomendat 

se orationibus vestris”527 oraz Antiphonarium, na którego karcie 128 widnieje napis:  

„fr. Ambrosius orate pro eo”528. 

          Niestety nie możemy atrybuować żadnego kodeksu liturgicznego działającym  

w XV stuleciu zakonnikom: Szymonowi z Lipnicy, Janowi Smolko i Janowi z Łowicza. 

Wiadomo, że Szymon z Lipnicy, jako przełożony domu krakowskiego, trudnił  

                                                           
523 Księga obecnie jest przechowywana w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, sygn. MDSd 1698.  

Zob. E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 259, pozycja nr 144.  

524 Miodońska przypuszcza, że w grę mogą wchodzić dwie daty 1468 i 1480, przy czym bardziej 

prawdopodobny jest rok 1480 wykonania księgi, zob. Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 149. 

Miazga sugeruje rok 1488, tenże, Skryptorzy ksiąg choralnych, s. 330. Zob. też: C. Bogdalski, Bernardyni 

w Polsce, t. II, s. 61, 369; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 114, 196. 

525 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 240. Zob. też: APB, rkps W-39, 1480-1793: Archivum conventus 

Bidgostiensis ex antiquis manuscriptis in meliorem forman a. D. 1766 reductum, s. 43; APB, rkps Memoria 

Patrum ac Fratrum mortuorum, s. 4; APB, rkps M-2, s. 85 v.  

526 Według T. Miazgi Graduale, które wykonał brat Ambroży należy datować na 1460 r. zob. Skryptorzy 

ksiąg choralnych, s. 329. Zob. też: C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. I, s. 301, 333, 355 i t. II, s. 542;  

K. Grudziński, Ambroży z Kłodawy, [w:] SPKP, s. 8; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne,  

s. 148; B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie 

środowisko artystyczne, s. 61, 114, 509; A. E. Obruśnik, Benrardyńscy malarze ksiąg chóralnych, s. 568.  
527 W Graduale, przechowywanym w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu o sygn. BDSd 173, była 

jedna miniatura inicjałowa z przedstawieniem Adoracji Dzieciątka (inicjał „P(uer natus est)”). Niestety 

podczas przeprowadzanej przeze mnie kwerendy w 2011 roku okazało się, że księga zaginęła. Cytat podaję 

za: T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych, s. 329.  

528 Księga obecnie w Archiwum i Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 19/RL.  
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się przepisywaniem traktatów i kazań, o czym świadczyć może zachowany rękopis  

z fragmentami pism teologicznych (il.25)529. Nie jest zatem wykluczone, że kopiował 

także księgi do sprawowania Officium divinum530. Więcej wątpliwości rysuje  

się w przypadku Jana Smolko i Jana z Łowicza. W kronice Jana z Komorowa przy 

nazwisku Jana Smolko pojawia się informacja: „pingebat, libros illuminabat”531, 

natomiast XVIII-wieczny nekrolog określa Jana z Łowicza mianem: „iluminator 

pictorque optimus”532. Obaj mnisi zmarli w konwencie bernardyńskim w Łowiczu.  

Nie ma jasnych wskazówek, które stanowiłyby dowód o pracy obydwu Janów na rzecz 

Stradomia. Biorąc pod uwagę, że byli aktywni w kilku konwentach, to istnieje 

przypuszczenie, że tworzyli także przez jakiś czas w Krakowie533. 

          Z XVI stuleciem łączą się nazwiska takich skryptorów i iluminatorów jak: Izaaka 

ze Lwowa (zm. 1504), Augustyna z Głogowa (zm. 1518), Józefa z Tyśmienicy  

(zm. 1543), Bartłomieja z Bydgoszczy (zm. 1548), Warzyńca z Pacanowa (zm. 1565), 

Hieronima Kościanka z Łękna (zm. 1571) czy Rafała ze Stawiszyna (zm. 1591). 

Zaznaczyć należy jednak, że dwóch twórców: Izaak ze Lwowa i Augustyn z Głogowa, 

zostało włączonych do tej grupy tylko na podstawie daty śmierci. Ich główna działalność 

przypadała na sam koniec XV wieku. 

          Izaak ze Lwowa działał w trzech konwentach: lwowskim, krakowskim i łowickim, 

w którym to dokonał w 1504 roku żywota534. W czasie pobytu na Stradomiu podjął  

się wykonania Graduału ufundowanego przez Witalisa z Dobrzynia dla tercjarek 

                                                           
529 Obecnie w Archiwum i Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/R.  
530 Zob. APB, rkps I-b-20, s. 2; APB, rkps W-20, s. 7-8; APB, rkps M-2, s. 11-29.  

531 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 201-202. Zob. też: APB, rkps W-20, s. 58; Memoria Patrum ac Fratrum 

mortuorum Ordinis Minorum, s. 33. 

532 Memoria patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, s. 635; Zob. też: APB, rkps W-20, s. 65; 

APB, rkps W-53, s. 467. 

533 O Janie Smolko: C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 373, 411, 417; N. Golichowski, Przed nową 

epoką, s. 272; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 122; K. Grudziński, Jan zwany Smolko, [w:] SPKP,  

s. 360; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 89; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie 

środowisko bernardyńskie, s. 61. O Janie z Łowicza: N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 272;  

C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 417; K. Grudziński, Jan, [w:] SPKP, s. 359; B. Miodońska, 

Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 60; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, 

s. 89.  

534 Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum, s. 33, 261; APB, rkps W-20, s. 34. 
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przebywających w kościele św. Agnieszki535. Na wyklejce rękopisu możemy przeczytać 

następującą treść: „Pro sororibus tertii ordinis ad s. Agnetem Cracovie commorantibus 

Pater Vitalis, guardianus Leopoliensis, notarius pater Isaac de Leopoli”. Lenart 

przypisuje Izaakowi jeszcze skopiowanie Graduału o sygn. 18/RL pochodzącego  

z Archiwum i Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie536. 

          W kwietniu 1518 roku zmarł w konwencie krakowskim bernardyn o nazwisku 

Augustyn z Głogowa537. Nie zachował się żaden rękopis, który moglibyśmy z nim 

połączyć, ale źródła zakonne podają, że wykonał wiele psałterzy i mszałów dla 

Stradomia: „plura missalia manu propria scripsit, praecipue pro loco Cracoviensi  

et psalterium, nec noc Commune Sanctorum pro choro Cracoviensi”538.  

          Józef z Tyśmienicy (z Wołynia)539, już przez swoich współbraci uważany był  

za znamienitego twórcę. Dowodzi tego notatka w nekologu Innocentego z Kościana, 

która określa go jako: „scriptor solemnis” i „illiminator librorum et imaginum 

subtilis”540. Oprócz funkcji kantora i kaznodziei pełnił obowiązki kierownika 

skryptorium w konwencie krakowskim i warszawskim, w którym zmarł 11 marca  

1543 r.541. Pod jego czujnym okiem kilkuosobowy zespół zakonników w pracowni 

stradomskiej, w latach dwudziestych XVI wieku, wykonał czterotomowe dzieło 

Graduale Quadripartitum. Dochowały się jedynie trzy części (I, II i IV). Pierwsza  

i czwarta o sygnaturach 10/RL (cz.I) i 1/RL (cz.IV) są przechowywane w Archiwum 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, natomiast część druga, ozdobiona pięknymi 

miniaturami inicjałowymi, to Graduał Ms. Czart. 3620, który znajduje się w Bibliotece 

                                                           
535 Rękopis o sygn. 14/RL znajduje się w Archiwum i Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  
536 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 173. Zob. też: K. Grudziński, Izaak ze Lwowa,  

[w:] SPKP, s. 350; T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych, s. 329; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie 

środowisko artystyczne, s. 508; A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg chóralnych, s. 571.  

537 APB, rkps I-b-20, s. 6; N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 366; Zob. K. Grudziński, Augustyn 

 z Głogowa, [w:] SPKP, s. 22; B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 57, 59;  

A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 504; A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg 

chórlanych, s. 568.  

538 Informację tę zawiera nekrolog Innocentego z Kościana APB, rksp W-20, s. 15. 

539 Obszerna bibliografia dotyczącą Józefa z Tyśmienicy zamieszczona została w Katalogu skryptorów  

i iluminatorów bernardyńskich działających na terenie Korony (…) niniejszej pracy, s. 293-294. 

540 Nekrolog Innocentego z Kościana, APB, rkps W-20, s. 86.  

541 B. Miodońska, Józef z Tyśmienicy, [w:] SAP, t. 3, s. 299-300; W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, 

s. 100.  
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Książąt Czartoryskich. Na fol. III części IV, widnieje notatka: „Audi et intelligentorum 

quodvides labor est fratrum, totumque eorum communali (…) unus etiam eorum  

fratr Josef singulariter et huminiter se recommendat orationibus” (il.58). Józefowi  

z Tyśmienicy przypisuje się też przepisanie Antiphonarium z 1525 r.542. 

          Dla skryptorium stradomskiego pracowali też wspomnieni wcześniej: Bartłomiej  

z Bydgoszczy, Hieronim Kościanek z Łękna i Rafał ze Stawiszyna. Ostatni wymieniony 

kopista pozostawił swój podpis w Antiphonarium z 1560 r.: „Opera Raphaelis Stawiszyn 

factum A.D. 1560” (fol. 47)543. Księga ta została wykonana w Krakowie  

z przeznaczeniem dla konwentu lwowskiego. Co się tyczy zaś Bartłomieja z Bydgoszczy 

i Hieronima Kościanka, to wiadomo, że każdy z nich wykonał wiele ksiąg liturgicznych 

do konwentów, m.in. bydgoskiego, skępskiego, warszawskiego i przede wszystkim  

dla krakowskiego. Bartłomiej zapewne trafił na Stradom zaraz po studiach w Akademii 

Krakowskiej, które zakończył w 1505 r.544. Natomiast Hieronim, określony przez Jana 

Komorowskiego jako „minister Poloniae”545, od 1568 roku piastował urząd kustosza 

krakowskiego i to niewątpliwie wówczas zajmował się kopiowaniem kodeksów  

w stradomskiej pracowni546.  

          Najmniej wiemy o skryptorze Wawrzyńcu z Pacanowa. Pełnił funkcję zarówno 

kantora, jak i kaznodziei. Zmarł w poznańskim klasztorze w 1565 r., w którym spędził 

kilkanaście lat swojego mnisiego życia. Przypuszcza się, że przez pewien czas 

                                                           
542 Rękopis - sygn. 8/ RL, ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  
543 Księga o sygnaturze 17/RL, ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  

Zob. K. Grudziński, Rafał ze Stawiszyna, [w:] SPKP, s. 743; T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych,  

s. 330.  

544 APB, rkps W-20, s. 15, 42, 43, 91; APB, rkps I-b-20, s. 1, 6; Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum, 

s. 661; APB, rkps RGP-k-13, s. 18. Zob. też: C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 298, 405,  

417-418; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100-101, 289, 291; K. Grudziński, Bartlomiej z Bydgoszczy,  

[w:] SPKP, s. 37; H. E. Wyczawski, Bartłomej (Bartosław) z Bydgoszczy, [w:] SPPF, s. 45-46.  

545 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 384, 389-389.  

546 APB, rkps I-b-20, s. 18-20; APB, rkps W-20, s. 111; Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis 

Minorum, s. 607; Kronika Bernardynów bydgoskich, s. 47-48; K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1,  

s. 200-201, 245, 250; K Kantak, Z przeszłości bernardynów bydgoskich, „Przegląd Bydgoski” 1 (1933),  

z. 2, s. 7, 12; K. Grudziński, Hieronim Kościanek z Łękna, [w:] SPKP, s. 329; B. Miodońska, Iluminacje 

Graduału bernardyńskiego, s. 56, 60. 
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przepisywał manuskrypty w Krakowie. Nie mamy jednak udokumentowanego tego 

okresu jego życia547.  

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
547 APB, rkps I-b-20, s. 14; Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, s. 14; zob. też:  

T. Martynowski, Miniaturowe malastwo krakowskie, „Przegąd lwowski” 8 (1874), z. 13, s. 253;  

B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 57, 59; E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy 

liturgiczne, s. 149; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 64, 512; A. E. Obruśnik, 

Bernardyńscy malarze ksiąg chóralnych, s. 568.  
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ROZDZIAŁ V 

 

Analiza stylistyczno-porównawcza iluminacji 

stradomskich kodeksów rękopiśmiennych z lat 1453 - 1590. 

 

 

         Najintensywniejszy okres pracy skryptorium stradomskiego przypadł na lata 1453-

1590. Powstało wówczas najwięcej, w skali kilkuwiekowej historii zakonu w Polsce, 

rękopisów liturgicznych. Przeprowadzenie jednak kompleksowej charakterystyki 

wytwórczości warsztatu z tego okresu uniemożliwia przede wszystkim utrata materiału 

zabytkowego. Z pierwotnej, obfitej produkcji manuskryptów, przeznaczonych zarówno 

dla klasztoru macierzystego w Krakowie, jak i placówek rozsianych na obszarze Korony 

i Wielkiego Księstwa Litewskiego, do naszych czasów przetrwały nieliczne tylko 

kodeksy. Wszakże książnica krakowska, już w pierwszym dziesięcioleciu swego 

istnienia, odniosła niepowetowane straty na skutek wizytacji Bernardyna z Inglostadtu 

(w 1459 r.) i Jakuba z Głogowa (w 1466 r.), którzy orzekli, iż niektóre księgi są zbyt 

wystawne w stosunku do wyznawanej zasady ubóstwa („usus pauper”)548. Część 

liturgików uległa na przestrzeni wieków zniszczeniom naturalnym bądź mechanicznym 

lub też zaginęła bezpowrotnie w czasie wojen. Decyzje o kasatach niektórych konwentów 

bernardyńskich przyczyniły się do rozproszenia cennych zbiorów rękopiśmiennych. 

Niejednokrotnie zdarzało się, że cymelia trafiały w ręce antykwariuszy, którzy za sowitą 

opłatą przekazywali je prywatnym kolekcjonerom oraz sprzedawali najróżniejszym 

instytucjom polskim, jak i zagranicznym.  

          Problemów, w gruntownym opracowaniu twórczości stradomskich iluminatorów  

i skryptorów, przysparza ponadto anonimowość dzieł. Niestety nie wszyscy klasztorni 

artyści pozostawiali po sobie znak w postaci podpisu, monogramu czy chociażby 

inicjałów, co w znacznej mierze utrudnia atrybucję. Brakuje archiwaliów, które tylko 

niekiedy pozwalają łączyć nazwiska zakonników z wytworami ich rąk. Klasztorne 

nekrologi zaś, które mogłyby rzucić światło na to zagadnienie, nie zawsze były 

prowadzone i uzupełniane z należną pieczołowitością.  

         Analiza stylistyczno-porównawcza dwudziestu, najbardziej reprezentatywnych 

kodeksów, pozwala na syntetyczne ujęcie tematu. Wskazane ramy czasowe, obejmujące 

                                                           
548 Zob. Rozdział IV, s. 98 niniejszej dysertacji. 
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ponad stuletnią działalność skryptorium, przypadają na przełom dwóch odmiennych 

artystycznie epok. Chcąc prześledzić zmiany stylowe, jakie zachodziły w bernardyńskim 

środowisku miniatorskim, rękopisy, w których dochowały się miniatury figuralne, 

omówiono według porządku chronologicznego, w zakresie którego wskazano zespoły 

kodeksów zbliżonych do siebie stylistycznie.  

          Do grupy z lat 1453-1500 przynależą manuskrypty: dwutomowe Graduale  

de tempore - sygn. 2/RL, 3/RL, Graduale - sygn. BOZ 151, Psalterium - sygn. 12/RL, 

Psalterium - sygn. 15/RL, Antiphonarium - sygn. MDSd 1689, Antiphonarium - sygn. 

16/RL, Graduale - sygn. 11/RL, Psalterium - sygn. 13/RL, Psalterium - sygn. 6/RL, 

Psalterium - sygn. Ms. Czart. 3619, Graduale - sygn. 5/RL, Antiphonarium – sygn.  

Przyb. 1/74, Graduale – sygn. Ms. Czart. 2827. W rytm rozważań o późnogotyckich 

rękopiśmiennych zabytkach bernardyńskich, włączono miniaturę przedstawiającą 

Ukrzyżowanie ze św. Franciszkiem z Asyżu i św. Bernardynem ze Sieny, wklejoną  

w okładkę inkunabułu o synaturze Ink. Czart. 189II.  

          Analizę zespołu liturgików o cechach renesansowych, z lat 1501- 1590, rozpoczyna 

rękopis o sygn. 7/RL, zwany potocznie od nazwiska fundatorów, Graduałem Odrowążów.  

W skład tej grupy wchodzą także kodeksy: Graduale – sygn. Ms. Czart. 3620, Graduale 

– sygn. 10/RL, Antiphonarium – sygn. 8/RL, Graduale – sygn. 78/RL oraz 

Antiphonarium – sygn. 4/RL. 

         Na końcu rozdziału, w części 3, scharakteryzowane zostały pokrótce inicjały 

śródtekstowe i floratury marginalne zdobiące foliały stradomskich manuskryptów. 

Pozwoliło to na uwzględnienie rękopisów: Graduale – sygn. 1/Rl, Graduale – sygn. 

BDSd 174, Psalterium – sygn. BDSd 175, Psalterium – sygn. BDSd 176 i Graduale – 

sygn. 6/RL Ki, z których powycinano okienka inicjałowe z miniaturami figuralnymi, 

przez co wykluczone zostały z obrębu analizy stylistyczo-porównawczej.  
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1. Manuskrypty z lat 1453 – 1500.   

 

Graduale de tempore, sygn. 2/RL (t. I), 3/RL (t. II). 

          Dwutomowe Graduale de tempore (sygn.: 2/RL, 3/RL) jest najstarszym 

zachowanym iluminowanym rękopisem bernardyńskim. Miodońska, Polak-Trajdos, 

Karłowska-Kamzowa, Gadomski oraz Obruśnik zgodnie określają czas powstania 

kodeksu na lata pięćdziesiąte XV stulecia, czyli wkrótce po utworzeniu konwentu  

w Krakowie549. Lenart, opierając badania na rodzaju pisma i notacji muzycznej, przesuwa 

datę realizacji księgi na 1535 rok i przypisuje wykonanie zarówno tekstu, jak i iluminacji 

Józefowi z Tyśmienicy550. Analiza cech stylistycznych dekoracji malarskiej Graduału 

2/RL, 3/RL, a także porównanie jej do twórczości wspomnianego skryptora, wyklucza 

założenie Lenarta551. Pomimo iż księgi posiadają stare sygnatury z klasztoru lwowskiego, 

w postaci owalnych pieczęci i numerów na wyklejce (176, H 82 w 2/RL oraz 177, H 80 

w 3/RL), to silne związki iluminacji Graduale de tempore z małopolskim malarstwem 

tablicowym z lat 1430-1450, a także z krakowskim miniatorstwem I połowy XV wieku, 

nie pozostawiają wątpliwości, że rękopis został wykonany w warsztacie stradomskim,  

a następnie przekazany na użytek klasztoru we Lwowie552.  

          Tom 2/RL zdobią trzy miniatury inicjałowe o następującej tematyce: św. Grzegorz 

Wielki w czasie modlitwy - fol. 1 (il.59), Adoracja Dzieciątka - fol. 36v (il.60) i Pokłon 

Trzech Króli - fol. 52v (il.61). Dekorację malarską tomu 3/RL stanowią zaś cztery 

                                                           
549 B. Miodońska, Katalog malarstwa miniaturowego, s. 100; E. Polak-Trajdos, Twórczość Mistrza 

Maciejowickiego, s. 64; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, s. 98;  

B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 148; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie 

środowisko artystyczne, s. 513-514; A. Karłowska, Malarstwo śląskie, s. 86. Tadeusz Dobrowolski w pracy 

„Życie, twórczość i znaczenie społeczne artystów polskich i w Polsce pracujących…” wysunął hipotezę,  

iż Franciszek z Węgier, zwany Węgrzynem – malarz bernardyński „działający w Krakowie tuż po 1450 r.” 

mógł być również miniaturzystą. Autor mniema, że Franciszek wykonał kodeks, którego „miniatury  

są wzorowane na kwaterach ołtarza z Ptaszkowej z lat 1440-1450”. Dobrowolski nie podaje sygnatury 

manuskryptu, ale najprawdopodobniej chodziło mu o Graduale de tempore 2/RL i 3/RL. Zob. tenże, Życie, 

twóerczość i znaczenie społeczne…, s. 82.  

550 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 162-163 oraz tenże, Katalog bernardyńskich 

rękopisów liturgicznych, s. 116-117. 

551 Por. analiza Ms. Czart. 3620, 10/RL – autorstwa Józefa z Tyśmienicy, s. 179, 183 niniejszej dysertacji. 

552 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1450, s. 148; B. Miodońska, Małopolskie 

malarstwo miniaturowe, s. 436.  
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iluminacje figuralne o treściach zaczerpniętych tylko z Nowego Testamentu: Chrystus 

Zmartwychwstały - fol. 20v (il.62), Wniebowstąpienie Pańskie - fol. 50v (il.63), Zesłanie 

Ducha Świętego - fol. 55v (il.64) oraz Ostatnia Wieczerza - fol. 66v (il.65).  

          Technika wykonania oraz cechy stylowe miniatur, w obu tomach Graduale, mają 

jednorodny charakter, co świadczy o tym, że wyszły spod ręki jednego mistrza. 

          Iluminator posługiwał się kryjącymi, matowymi farbami temperowymi, które kładł 

gęsto i równomiernie. Uzyskanym w ten sposób płaskim plamom barwnym nadawał 

gruby kontur i cieniował ich wewnętrzną powierzchnię delikatnymi, miękkimi 

pociągnięciami pędzla, co nasuwa skojarzenia z malarstwem witrażowym. Kolorystykę 

miniatur zbudował w oparciu o tonacje trzech zasadniczych barw: niebieskiej 

występującej w odcieniach ultramaryny i błękitu, czerwonej – kraplakowej, karminowej 

i bordo, jak również zielonej – w odmianie grynszpanu oraz malachitu. Wzbogacił  

ją mocnymi akcentami żółcieni oraz oranżu, które to pojawiają się: w nimbach, szacie 

Judasza (Ostatnia Wieczerza), glorii otaczającej Dzieciątko Jezus (Adoracja Dzieciątka), 

monarszych koronach (Pokłon Trzech Króli) i tiarze papieża (św. Grzegorz) lub służą  

do wydobycia modelunku szat św. Jana (Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha 

Świętego) a także liści akantu wypełniającego brzuśce inicjałów „R” (Chrystus 

Zmartwychwstały) i „E” (Pokłon Trzech Króli). Feerię intensywnych i nasyconych barw 

złagodził pojawiającymi się gdzieniegdzie odcieniami wrzosu, szarości i bladego różu, 

widocznego głównie w partiach twarzy i ciał postaci. Zgodnie z zakonnymi przepisami 

nakazującymi zasadę „usus pauper” wyeliminował całkowicie złoto płatkowe  

z dekoracji rękopisu.  

          Iluminacje Graduale charakteryzuje prostota układów kompozycyjnych. Artysta 

wykluczył ze scen wszelkie elementy, które mogłyby zakłócić ich czytelność. 

Skoncentrował się na odmalowaniu szczegółów niezbędnych do zdefiniowania 

wydarzenia. Na przykład, w Pokłonie Trzech Króli Mędrcy wraz z Marią zostali ukazani 

na tle bezkresnego błękitnego nieba. Brak szczegółów sztafażu pejzażowego sprawia,  

iż uwaga koncentruje się na Gwieździe Betlejemskiej, która lśni samotnie nad głowami 

zgromadzonych postaci. W kontekście wydarzenia biblijnego Gwiazda pełni bardzo 

ważną rolę – wszakże to dzięki niej Królowie odnaleźli miejsce narodzin Zbawiciela  

(Mt 2, 1-12) (il.61). 

          Kontrastem dla prostej redakcji scen są ornamentalne motywy, które stanowią tło 

dla przedstawień lub wypełniają wewnętrzne narożniki ramek. Iluminator pokrył 
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jednobarwne płaszczyzny gęstą siecią maureski (św. Grzegorz, Wniebowstąpienie, 

Zmartwychwstanie, Pokłon Trzech Króli), kratką z ukośnie ustawionych rombów 

(Zesłanie Ducha Świętego), mięsistym listowiem (Adoracja Dzieciątka) oraz kratownicą 

wypełnioną czteropłatkowymi kwiatami (Ostatnia Wieczerza). Zestawienie ozdobnych 

elementów z nasyconymi kolorami nie narusza jasności przekazu, ale sprawia, iż obrazy 

odznaczają się horror vacui i wydają się być skomponowane płaszczyznowo. Wprawdzie 

artysta podjął próbę uzyskania trójwymiarowości przestrzennej osadzając Chrystusa wraz 

z jedenastoma uczniami we wnętrzu Wieczernika (Ostatnia Wieczerza) czy Marię  

w stajence (Adoracja Dzieciątka). Dążność do opanowania kompozycji trójwymiarowej 

widoczna jest także w scenie Zmartwychwstania, kiedy to Zbawiciel wychodzi z ukośnie 

ustawionej tumby grobowej. Niestety, nieudolnie wykreślona perspektywa konstrukcji 

architektonicznych nie nadaje miniaturom iluzji głębi i przestrzenności, na których 

zapewne zależało twórcy. 

          Znamienną cechą dzieł bernardyńskiego iluminatora jest wykreowany przez niego 

kanon figuralny. W kompozycjach jedno lub dwuosobowych, do których przynależą: 

Adoracja Dzieciątka, św. Grzegorz i Chrystus Zmartwychwstały, postacie charakteryzują 

się hieratyzmem i smukłymi sylwetkami. Zamknięcie zaś przedstawień wielofigurowych 

w małej przestrzeni okienka inicjałowego, wymusiło na miniaturzyście namalowanie ciał 

krępych i przysadzistych. Mimo tych różnic, dostrzega się wiele cech wspólnych 

konstytuujących wspomniany wzór. Uwagę zwraca przede wszystkim budowa ciał, 

daleka od zasad poprawności anatomicznej. W scenie Zesłania Ducha Świętego, 

przedstawiona na pierwszym planie Maria i jej dwóch towarzyszy św. Andrzej i św. Jan, 

mają nieproporcjonalne, w stosunku do reszty ciała, tułowia. W podobny sposób 

potraktowane zostały postacie w Pokłonie Trzech Króli oraz we Wniebowstąpieniu 

Pańskim. Z kolei, Matkę Boską z Adoracji Dzieciątka i Zmartwychwstałego Chrystusa, 

wyróżniają wątle korpusy i ramiona oraz zbyt długie uda. Twarze o świetlistej karnacji 

powtarzają ten sam typ fizjonomiczny: wysokie, wypukłe czoła, usta wykreślone  

za pomocą dwóch cienkich linii z plamką ciemnego różu pośrodku, szeroko rozstawione 

oczy z zaznaczoną wyraźnie linią powieki górnej. Pozbawione mimiki i wyraźniej 

ekspresji wyglądają jak zastygłe w skupieniu i pogrążone w myślach. Eteryczności nadaje 

obliczom dodatkowo sposób, w jaki artysta wydobył ich plastykę: delikatny i subtelny 

modelunek został zestawiony z mocną linią, która zarysowuje kontury sylwetek. 

Charakterystyczne są nimby otaczające głowy świętych. Przybierają one postać idealnie 
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wykreślonych kół, wypełnionych mocnym, jednolitym kolorem żółtym lub 

malachitowym (św. Grzegorz) z białą grubą obwódką.  

          Miniatura z wizerunkiem św. Grzegorza Wielkiego ozdabia introit I Niedzieli 

Adwentowej, rozpoczynający się od słów: „Ad te levavi animam meam” (il.59). 

Iluminator ukazał papieża ubranego w odświętne szaty liturgiczne, który klęczy zastygły 

w modlitwie. Przedstawienie bernardyńskie wiąże się zarówno pod kątem tematyki, jak  

i w zakresie kilku cech formalnych z fragmentem skrzydła ołtarzowego z Ruszczy 

powstałego na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XV stulecia (il.66)553. 

Podobieństwo między wizerunkami szczególnie widoczne jest w wolumenie figur i ich 

hieratycznym ujęciu. Postacie są pełne patosu i emanują dostojeństwem. Na wzór obrazu 

szkoły sądeckiej artysta zakonny skrył monumentalną sylwetkę świętego pod obfitą 

tkaniną czerwonego płaszcza z białą podszewką, którego fałdy układają się wertykalnie, 

co dodatkowo podkreśla majestat duchownego. Miniaturzysta skopiował też inne 

elementy stroju jak tiarę (tiara triregnum) oraz krótką pelerynę zarzuconą na ramiona  

z kapturem szczelnie otulającym głowę papieża, z charakterystycznym drapowaniem 

wokół szyi (il.67). W obu dziełach materia malarska została potraktowana w ten sam 

sposób. Mocne okonturowanie harmonijne współgra z delikatnym modelunkiem i tworzy 

spójną całość. Malarstwo tablicowe nie było jedynym źródłem inspiracji bernardyńskiego 

artysty. Dostrzec można liczne analogie stylowe z miniaturą z wizerunkiem  

św. Grzegorza z Mszału wawelskiego o sygn. 7 KP (il.68)554. Redakcja przedstawienia 

jest niemalże identyczna. Grzegorz Wielki klęczy zwrócony w prawą stronę, ręce ma 

złożone w geście modlitewnym, na prawym ramieniu opiera ferulę. Bernardyn odtworzył 

bliźniaczo draperie płaszcza, które kunsztownie układają się w miękkie fałdy dookoła 

kolan Świętego.  

         Iluminator Graduale, malując scenę Adoracji Dzieciątka (il.60), oparł się na 

kwaterze ołtarza z Ptaszkowej o tym samym temacie (il.69)555. Obraz i miniatura różnią 

                                                           
553 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1450, s. 149; E. Polak-Trajdos, Twórczość 

Mistrza Maciejowickiego, s. 65; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo miniaturowe, s. 436. Obraz 

przechowywany jest obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie.  

554 B. Miodońska, Iluminacje krakowskich rękopisów z I poł. XV wieku, s. 51; E. Polak Trajdos, Twórczość 

Mistrza Maciejowickiego, s. 65. Księga 7 KP znajduje się w Archiwum Kurii Metropolitalnej na Wawelu. 
555 B. Miodońska, Iluminacje krakowskich rękopisów, s. 51; E. Polak Trajdos, Twórczość Mistrza 

Maciejowickiego, s. 64; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, s. 98. Skrzydła 

ołtarzowe z Ptaszkowej znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.  
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się kompozycją drugiego planu. W zabytku stradomskim konstrukcja architektoniczna 

została mocno zredukowana. Zamiast stajenki nakrytej dachem widzimy tylko zarys 

drewnianego, ukośnie ustawionego płotu. Nie ma też pejzażu górskiego, jak w kwaterze. 

Tło stanowi ozdobne mięsiste listowie szczelnie wypełniające wewnętrzne narożniki 

fazowanej ramy, w którą wpisano przedstawienie. Jedynym zachowanym szczegółem 

scenerii są dwa bydlęcia – szary osioł i brązowy wół, które klęczą nad leżącym 

Dzieciątkiem Jezus. Oprócz tych rozbieżności, zauważyć można wiele cech wspólnych, 

które potwierdzają, iż tablice z Ptaszkowej stanowiły pierwowzór dla bernardyńskiej 

iluminacji. Artysta zakonny precyzyjnie odwzorował postać Matki Boskiej. Powtórzył 

wiernie pozę – Maria klęczy z opuszczoną lekko głową, ręce złożone do modlitwy trzyma 

na wysokości piersi i pochyla się nad nowonarodzonym Dziecięciem. Tak jak na obrazie 

z Ptaszkowej, zachowuje dziewczęcy typ urody. Owalna twarz z wysokim czołem 

odznacza się świetlistą cerą, kości policzkowe zostały zaś podkreślone delikatną plamką 

różu. Głowę otaczają Jej długie jasnozłote włosy, uczesane z przedziałkiem pośrodku, 

spięte w finezyjną falę tuż nad uchem i spływające puklami po plecach. Ciało Marii 

spowija suknia z okrągłym dekoltem pod szyją i rękawami, które sięgają nadgarstków. 

Szata dopasowana do sylwetki w górnej części, rozszerza się od pasa w dół, a wokół 

kolan kłębią się miękko łamane fałdy. Obydwa dzieła odznaczają się wspólnością  

w zakresie wyglądu nimbu Matki Boskiej. Miniaturę bernardyńską z obrazem  

z Ptaszkowej jednoczy sposób, w jaki zostało namalowane Dzieciątko Jezus. Leży Ono 

nagie na ziemi otoczone ostro zakończoną aureolą w kształcie elipsy, którą wypełniają 

wiązki promieni tworzące trójkąty. Kompozycję sceny Adoracji Dzieciątk, zbliżoną  

do stradomskiej pod kątem prostoty redakcyjnej, odnajdujemy także na epitafium zmarłej 

w 1434 roku Walpurgi Prünsterer (il.70)556. Z norymberskim obrazem łączy iluminację 

typ fizjonomiczny i poza Marii oraz Dzieciątko w świetlistej elipsowatej mandorli. 

Mnichowi ze Stradomia znane były zapewne rękopisy krakowskich pracowni,  

jak Antiphonarium de tempore Zbigniewa Oleśnickiego 47 KP, wykonane po 1423 r. 

(il.71) oraz Mszał wawelski 2 KP z lat 1440-1450 (il.72)557. Sposób ukazania Matki 

                                                           
556 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, s.108. Epitafium znajduje  

się w Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. 

557 Patrz: B. Miodońska, Katalog malarstwa miniaturowego, s. 96; B. Miodońska, Iluminacje krakowskich 

rękopisów z I poł. XV wieku, s. 44 – 52; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1450,  

s. 141 – 143. Zob. też. E. Polak-Trajdos, Twórczość Mistrza Maciejowickiego, s. 69. 
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Boskiej w miniaturze z Graduale wykazuje bowiem uderzające podobieństwo pozy, 

dziewczęcej urody, uczesania, a także koloru i kroju sukni, do przedstawień Marii  

w scench Adoracji ze wspomnianych manuskryptów.  

         Reminiscencje stylu szkoły krakowsko-sądeckiej przejawia miniatura  

z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli, umiejscowiona w Graduale przy introicie 

Mszy Świętej na Objawienie Pańskie: „Ecce advenit dominator” (il.61). Artysta 

bernardyński dokonał transpozycji układu figury Marii ze sceny Hołdu z kwatery ołtarza 

z Ptaszkowej (il.73), trójkątnego szczytu ołtarzowego w kościele św. Idziego  

w Bardiowie (il.74) i z obrazu ze Złotych Morawiec (il.75)558. Matka Boska  

w analogiczny sposób kuca trzymając na kolanach nagie Dzieciątko. Iluminator 

zaczerpnął z obrazów także motyw fleuronowej korony wieńczącej głowy dwóch 

monarchów oraz ich dworskie stroje, choć nie odtworzył szczegółów szat – pominął 

ozdoby w postaci biżuteryjnych pasów (Bardiów) z doczepionymi dzwoneczkami 

(Ptaszkowa), czy peleryny i chusty (Złote Morawce). Iluminację zbliżają do tablic typy 

fizjonomiczne Mędrców. Najstarszy ma łysą do połowy czaszkę i długie siwe włosy 

opadające na kark, król w średnim wieku ma krótką brodę, natomiast najmłodszemu,  

o chłopięcych niemalże rysach, wysmykują się spod korony pukle jasnych kręconych 

włosów. Kompozycja trzyosobowej grupy królów najbliższa jest malowidłu ze Złotych 

Morawiec. Sędziwy władca klęczy przed Dzieciątkiem, dwóch pozostałych stoi 

zwróconych do siebie twarzami. W miniaturze stradomskiej, tak jak na szczycie 

ołtarzowym z Bardiowa, malutki Chrystus wyciąga rączkę ku kasetce wypełnionej 

złotymi monetami. Wątek ten dostrzec można we wcześniejszych, niż bernardyński, 

kodeksach wawelskich 2 KP (il.76) i 7 KP (il.77), zapewne dobrze znanych naszemu 

zakonnemu artyście. Świadczy o tym paralelne, jak w Mszale 2 KP, rozmieszczenie 

dwóch stojących monarchów za belką poprzeczną inicjału „E”.  

            Dekorację malarską tomu 3/RL otwiera miniatura z wizerunkiem 

Zmartwychwstałego Chrystusa (il.62). Zbawiciel, odziany w czerwony płaszcz z zieloną 

podszewką, dzierży w lewej dłoni długi drzewiec z powiewającą na końcu białą 

                                                           
558 E. Polak-Trajdos, Twórczość Mistrza Maciejowickiego, s. 68-72, 81; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, s.110. Zob. też: M. Csánky, A szepesi és szarosi tablaképfestészet 1460-

ig, Budapest 1938, s. 19-20, 46; D. Radocsay, A középkori Magyarország tablaképei, Budapest 1955, s. 68-

69, 258, 262-263; L. Čidlinska, Matejovsky Majster a Klananie w Slovenskiej Narodnej Galerii, „Uměni” 

1 (1965), s. 63. Obraz ze Złotych Morawiec znajduje się w Bratysławie, Slovenská národná galéria. 
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chorągwią z czerwonym krzyżem. Prawą ręką czyni gest błogosławieństwa (benedictio 

latina). Iluminator ukazał Go w trakcie wychodzenia z tumby grobowej – jedną nogą 

stąpa po brunatnej ziemi, druga pozostaje jeszcze w sarkofagu. Towarzyszy mu dwóch 

śpiących żołnierzy, którzy schowali się za grobem. Niemalże identyczne ujęcie znaleźć 

można w Mszale wawelskim 2 KP (il.78). Podobieństwo w układzie pozy, gestów rąk, 

ukośnie ustawionego grobowca sprawia, iż można przypuszczać, że miniatura z Mszału 

2 KP pełniła dla naszego artysty rolę wzorca. Iluminacje różnią się szczegółami.  

W Mszale 2 KP występuje zarys górskiego pejzażu oraz jeden żołnierz. Analogii 

kompozycyjnej szukać należy także w grafice niemieckiej, a dokładnie w drzeworycie  

L 47 Mistrza E.S., około połowy XV wieku (il.79). Oprócz wyraźnego nawiązania  

do ułożenia figury Zbawiciela, uderzająco zbieżny jest sposób opracowania Jego postury. 

Nieproporcjonalnie długi w stosunku do reszty ciała, wątły tułów nosi ślady przebytej 

Męki. Podkreśla to dodatkowo charakterystyczne zwężenie kibici. Pokrewny modelunek 

klatki piersiowej Chrystusa, jak na miniaturze stradomskiej, zaobserwować można  

w trzech małopolskich obrazach tablicowych z połowy XV wieku: Chrystus  

z Narzędziami Męki z tryptyku maciejowickiego (il.80), Misercrodia Domini  

ze Zbylitowskiej Góry (il.81) i Vir Dolorum z tryptyku z Nowego Sącza (il.82)559. 

Chudość i wyniszczenie organizmu Zbawcy akcentują poziome, ciemne linie 

umiejscowione pośrodku piersi oraz żebra, których zarys przypomina kształt odwróconej 

litery „V”.  

          Przy introicie Mszy Wielkoczwartkowej, rozpoczynającym się od słów: „Cibavit 

eos”, znajduje się miniatura ze sceną Ostatniej Wieczerzy (il.65), która nosi znamiona 

stylowe i kompozycyjne kwatery ołtarza z Ptaszkowej o tej samej treści (il.83). Obydwa 

dzieła cechuje mocne okonturowanie postaci oraz miękki modelunek twarzy noszących 

indywidualne rysy. Mistrz Graduale przejął od malarza tablicowego rozmieszczenie 

postaci. Apostołowie tłoczą się przy okrągłym stole, na którego szczycie zasiada 

Chrystus. Zbawca obejmuje lewą ręką głowę śpiącego św. Jana, prawą zaś, z kawałkiem 

chleba w dłoni, wyciąga ku siedzącemu naprzeciwko Judaszowi. Na wzór kwatery  

z Ptaszkowej iluminator odwzorował sylwetki i stroje siedzących tyłem mężczyzn. 

Zapożyczył z obrazu również szereg szczegółów: biały obrus, skromna zastawa 

                                                           
559 Tryptyk maciejowicki znajduje się w kościele filialnym w Maciejowicach. Obrazy Misericordia Domini 

ze Zbylitowskiej Góry oraz tryptyk z Nowego Sącza przechowywane są w Muzeum Diecezjalnym  

w Tarnowie.  
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składająca się z kilku bochenków chleba i tacy, na której podano upieczone prosię560. 

Scenę osadził zaś w prostym, pudełkowym wręcz, wnętrzu Wieczernika. 

           Dwa ostatnie inicjały z części 3/RL Graduału zawierają scenę Zesłania Ducha 

Świętego (introit „Spiritus Domini”) (il.64) i Wniebowstąpienia (introit „Viri Galilei”) 

(il.63). Podobnie, jak omówiona wyżej miniatura z Ostatnią Wieczerzą, należą  

do przedstawień wieloosobowych. Nie mają swoich odpowiedników tematycznych  

w ołtarzu z Ptaszkowej, ale sposób opracowania materii malarskiej, sylwetek czy typy 

fizjonomiczne niektórych postaci, a także charakterystyczne okrągłe nimby z białą 

obwódką, niewątpliwie zbliżają bernardyńskie iluminacje do małopolskiego obrazu. 

Zesłanie Ducha Świętego wykazuje analogie kompozycyjne z miniaturą z Mszału 

wawelskiego 2 KP (il.84). Artysta ze Stradomia powtórzył układ postaci: w centralnej 

części siedzi Matka Boska (ukazana, jako starsza kobieta, ubrana w prostą tunikę,  

z narzuconą na głowę chustą) z dwoma apostołami. Reszta uczniów stłoczona jest 

izokefalicznie na drugim planie. Gdzieniegdzie widać tylko zarysy ich twarzy.  

 

Graduale, sygn. BOZ 151. 

         W zbiorach Biblioteki Narodowej przechowywany jest Graduał, o sygnaturze BOZ 

151, którego wykonanie badacze przypisują warsztatowi krakowskiemu561. Na końcu 

księgi, na karcie 418, widnieje notatka zawierająca prośbę o odmówienie modlitwy  

w intencji skryptora Bernardyna: „Orate pro scriptore (…) unum Ave Maria” oraz datę 

powstania rękopisu: 1464 rok (il.85). Kodeks zdobi jedna miniatura ze sceną Adoracji 

Dzieciątka (il.86). Znajduje się ona przy introicie otwierającym Mszę Świętą na Oktawę 

Bożego Narodzenia: „Puer natus est nobis, et filius datus est nobis” (Iz 9,6). Iluminator 

                                                           
560 Twórca skrzydeł z Ptaszkowej malując scenę Ostatniej Wieczerzy oparł się na kwaterze ołtarza  

z Rajhradu (Brno, Zemské muzeum) oraz na obrazie przechowywanym obecnie w galerii klasztornej  

w Kremsmünster (obydwa dzieła powstały ok. 1420 r.). Na wspomnianych tablicach widać wyraźnie,  

iż na tacy tuż przed Chrystusem podano upieczonego prosiaka. Małopolski malarz odwzorował  

ten szczegół, a za nim bernardyński iluminator (choć na miniaturze widać tylko zarys zwierzęcia),  

zob. J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, s. 107. Zob. też: P. Kropácěk, 

Malířstvi doby husitské. Česká desková malba prvé poloviny XV století, Praha 1946, s. 53-62, 88-89;  

A. Matějček, J. Pešina, Gotische Malarei in Böhem. Tafelmalarei 1350-1450, Prag 1955, s. 74, 77.  

561 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1450, s. 148; E. Lenart, Katalog bernardyńskich 

rękopisów, poz. 143, s. 257 - 258; A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 190, 196;  

B. Miodońska, Małopolskie malarstwo miniaturowe, s. 436.  
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osadził przedstawienie wewnątrz inicjału „P”, którego brzusiec wypełnia poskręcane 

listowie akantu. Całość zamknął w fazowaną ramę powtarzającą kształtem nieregularną 

literę. Miniatura, włączona w rytm jednokolumnowego, wykonanego czarnym inkaustem 

tekstu z notacją muzyczną, stanowi akcent barwny karty 48.  

         Zastosowane przez brata Bernardyna kryjące farby temperowe nadają matowości 

fakturze malarskiej. Położone grubo na licu pergaminu czynią powierzchnię miniatury 

chropowatą, pełną wgłębień i bruzdek. Efekt matu i nieprzejrzystości potęguje brak złota 

płatkowego, które, podobnie jak w powstałym 15 lat wcześniej dwutomowym Graduale 

de tempore (2/RL, 3/RL), zostało wykluczone z dekoracji malarskiej. Technika 

nakładania farb zaważyła na modelunku. Szczególnie widoczne jest to w partiach twarzy 

i szat Marii oraz ciała Dzieciątka. Iluminator uzyskiwał światłocień kładąc rozedrganymi 

pociągnięciami pędzla na gęsty podkład równie zawiesiste, rozbielone pigmenty. 

Harmonijny koloryt miniatury opiera się na wąskiej gamie barw. Dominantę tworzą 

odcienie zieleni, błękitów w różnym nasyceniu oraz pąsowy róż występujący w literze 

„P”. Ugier pojawiający się w tle za Marią oraz stonowana czerwień widoczna w nimbach 

i mandorli otaczającej Dzieciątko stanowią jedynie mocniejsze akcenty kolorystyczne. 

Artysta rozświetlił szary substrat karnacji plamami bieli i jasnego różu, usta postaci 

zintensyfikował zaś plamką karminu.  

          Przestrzeń w miniaturze została ukazana bardzo umownie. Buduje ją jedynie 

drewniany płot usytuowany na drugim planie. Głębię nieba, usianego gwiazdami, 

uwydatnia sina poświata rozlana nad horyzontem. Scena figuralna odznacza się statyczną 

kompozycją, a ułożenie Matki Boskiej klęczącej nad nowonarodzonym Dzieciątkiem 

cechuje prostota i naturalność, jaką odnaleźć można w małopolskich iluminacjach 

książkowych z I połowy XV wieku. 

          Z dziełami krakowskich warsztatów skryptorskich, pierwszej ćwierćwieczy  

XV stulecia, łączą ponadto naszą miniaturę szczegóły malarskie, które brat Bernardyn 

przetransponował do swojego obrazu. Charakterystyczną opaskę przewiązaną nad 

czołem, będącą elementem uczesania Marii, odnajdujemy w scenie Adoracji Dzieciątka 

w Mszale wawelskim 1 KP (il.87) oraz w Antyfonarzu opata Mścisława (il.88)562. 

Promienie wypełniające nimb Matki Boskiej, a także otaczającą Dziecię mandorlę, 

                                                           
562 Mszał wawelski, sygn. 1 KP (l. 1400-1410) znajduje się obecnie w Archiwum Kurii Metropolitalnej  

w Krakowie. Antyfonarz opata Mścisława, wykonany w klasztorze tynieckim ok. 1410 r., należy  

do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygnatura Rkp 12720 V.  
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pojawiają się we wspomnianej miniaturze w Mszale 1 KP, a także w iluminacji o tym 

samym temacie w Graduale de tempore et de sanctis z Tyńca (il.89)563. Nieco 

przysadzista sylwetka Marii i Dzieciątka Jezus oraz sposób opracowania twarzy zbliża 

stradomskie dzieło do graduału tynieckiego. Identyczna jest też maniera opracowania 

sukni Marii – wokół dekoltu, mankietów i dolnej krawędzi szaty iluminatorzy namalowali 

ornament z kropek, który imituje ozdobną taśmę (il.90). Usytuowane na drugim planie 

miniatury bernardyńskiej ogrodzenie, złożone z drewnianych spiczaście zakończonych 

sztachet oraz dwa umieszczone obok siebie bydlątka klęczące nad Dzieciątkiem,  

to motywy zaczerpnięte z Graduale 2/RL (il.91). Świadczą one o tym, że Bernardyn 

inspirował się nie tylko rękopisami powstałymi w środowisku krakowskim, ale korzystał 

też z dorobku artystów z macierzystego warsztatu. Konwencja stylowa stradomskiej 

iluminacji dowodzi zaś otwartych horyzontów artystycznych Bernardyna. Proste układy 

kompozycyjne, dukt linii fałdów szat załamujących się w kontakcie z podłożem, 

modelunek twarzy wykonany rozbielonymi różami i stosowanie chłodnych, matowych 

kolorów to cechy, które potwierdzają oddziaływanie śląskich kodeksów Jana z Żytawy 

na dzieło stradomskie564. Z rękopisów sporządzonych w latach dwudziestych XV wieku, 

których wykonanie przypisuje się Janowi (podpisywał się: Johannes de Zittawia): 

Antyfonarza klarysek wrocławskich (il.92)565 oraz Biblii Genesis Liber Proverbiorum 

(il.93)566, Bernardyn zapożyczył dodatkowo motyw gwiazd rozsianych na granatowym 

firmamencie nieba.  

         Istotnym zagadnieniem związanym z Graduale BOZ 151 jest sprawa jego 

autorstwa. Jak już nadmieniono, na wyklejce karty 418 widnieje adnotacja,  

w której to skryptor ujawnił swoją godność. Na podstawie proweniencji rękopisu  

                                                           
563 Graduale de tempore et de sanctis zostało wykonane w tynieckim skryptorium klasztornym, na początku 

XV w. Przechowywane jest obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygnatura Rkp 12721 V.  

564 O Janie z Żytawy m.in.: A. Karłowska –Kamzowa, Malarstwo śląskie, s. 49-58; B. Miodońska, Śląskie 

malarstwo książkowe, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, red A. Labuda, K. Secomska, t. I, Warszawa 

2004, s. 394, 436. Przypisywane są mu również rękopisy: Vitae Patrum (Biblioteka Uniwersytecka  

we Wrocławiu, sygn. IV F 179) oraz Brewiarz (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IV F 166).  

Za jego ucznia uważany jest Mistrz Księgi Szachowej.  
565 Antyfonarz klarysek wrocławskich, ok. 1420 r. Rękopis obecnie znajduje się w Bibliotece 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. IF 430.  

566 Biblia Genesis Liber Proverbiorum, ok. 1420 r., przechowywana jest w Bibliotece Uniwersyteckiej  

we Wrocławiu, sygn. M 1006.  
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i zapisanego w kolofonie imienia „Bernardinus”, Graduał BOZ 151 został włączony  

w dorobek twórczy Bernardyna z Żarnowca567. Wystarczy jednakże porównanie techniki 

wykonania, sposobu operowania światłocieniem czy zastosowanego kanonu figuralnego 

w miniaturze ze sceną Adoracji Dzieciątka z księgi BOZ 151, do iluminacji o tym samym 

temacie z Psalterium 12/RL z 1479 r. (il.94) - sygnowanego przez Bernardyna  

z Żarnowca, aby przekonać się, iż autorem dekoracji Graduału BOZ 151 nie był mnich  

z Żarnowca, ale inny zakonnik o tak samo brzmiącym imieniu. Założenie to poświadcza 

dodatkowo różny krój pisma, którym posługiwali się skryptorzy – Bernardyn przepisał 

tekst używając tekstury, podczas gdy Bernardyn z Żarnowca wykonał go frakturą gotycką 

(il.95)568.  

 

Psalterium, sygn. 12/RL oraz Psaletrium, sygn. 15/RL. 

          Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XV wieku, w skryptorium 

stradomskim, powstały dwa iluminowane psałterze ferialne, które przekazano na użytek 

minorytów lwowskich569. Przepisał je i ozdobił Bernardyn z Żarnowca uchodzący  

za jednego z najbardziej znamienitych miniaturzystów działających w okresie późnego 

gotyku w murach klasztoru franciszkanów-obserwantów w Krakowie. Są to rękopisy: 

Psalterium z 1479 roku (sygn. 12/RL) i Psalterium z 1480 r. (sygn. 15/RL)570.           

                                                           
567 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1450, s. 149; B. Miodońska, Małopolskie 

malarstwo miniaturowe, s. 436.  

568 Bernardyn z Żarnowca przepisał frakturą gotycką wszystkie swoje dzieła (Psalterium 12/RL  

i Psalterium 15/RL), por.: E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, poz. 12, 15 i poz. 

143. Nie odnajdujemy w źródłach zakonnych potwierdzenia o istnieniu skryptora Bernardyna. Wspomina 

o nim historyk zakonu Czesław Bogdalski. Badacz nie ujawnia jednak skąd zaczerpnął taką informację 

(zob. Bernardyni w Polsce, t. II, s. 418). 

569 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1450, s. 149; E. Lenart, Katalog bernardyńskich 

rękopisów liturgicznych, s. 124-125; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo miniaturowe, s. 436. Obydwie 

księgi mają pieczęcie z Biblioteki klasztoru lwowskiego oraz numery inwentarzowe i sygnatury  

mu przynależne (Psałterz 12/RL – J 85, sygn. 179, Psałterz 15/RL – H 79, sygn. 182). 

570 Psalterium z 1479 r. (sygn. 12/RL) znajduje się Archiwum i Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów  

w Krakowie. Psalterium z 1480 r. (sygn. 15/RL), do lat osiemdziesiątych XX w., przechowywane było  

w krakowskim archiwum bernardyńskim, po czym przekazano je w depozyt do klasztoru w Leżajsku 

(kodeksowi nadano drugą sygnaturę: MPBerL 153). W dalszej części tekstu księgi będą opisywane, jako: 

Psalterium 12/RL i Psalterium 15/RL. Zob. K. Kantak, Bernardyni Polscy, t. 1, s. XIX, 100; T. Miazga, 

Skryptorzy ksiąg choralnych w Polsce, s. 329-330; A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg 
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          Na dekorację malarską Psalterium 12/RL składa się osiem miniatur inicjałowych, 

w tym siedem ze scenami z Cyklu pasyjnego, który reprezentują: fol. 1v - Chrystus 

Zmartwychwstały (il.96), fol. 73v – Modlitwa w Ogrójcu (il.97), fol. 110 – Chrystus 

przed Kajfaszem (il.98), fol. 145v – Biczowanie (il.99), fol. 181 – Cierniem koronowanie 

(il.100), fol. 223- Ukrzyżowanie (il.101), fol. 274 – Trzy Marie u grobu (il.102). Ósma  

i ostatnia iluminacja w Psalterium 12/RL to Adoracja Dzieciątka (fol. 328) zdobiąca 

hymn rozpoczynający się od słów: „Christe redemptor omnium” (il.103).  

         Psalterium 15/RL przedstawia się mniej okazale, pod kątem artystycznym, niż 

Psalterium 12/RL. Zachowały się jedynie cztery miniatury. Dwie z nich zawierają 

wizerunki Chrystusa. Na karcie 1v Zbawca jawi się, jako Mąż Boleści (il.104), z kolei, 

na fol. 88 jako Salvator Mundi (il.105). Dwa pozostałe przedstawienia iluminator 

zadedykował Matce Boskiej. Ukazał Ją w trakcie Adoracji Dzieciątka, fol. 90 (il.106),  

a na kolofonie 114, jako Immaculatę (il.107). Salvator Mundi i Immaculata to ujęcia 

półpostaciowe.  

          Zdobnictwo rękopisów, które powstały w pierwszym dziesięcioleciu pracy 

skryptorium stradomskiego (Graduale de tempore 2/RL, 3/RL oraz Graduale BOZ 151), 

przestrzegało zasad reguły zakonnej i ograniczało się do wykorzystywania najprostszych 

środków malarskich, jakimi były kryjące farby temperowe. Złoto, wprowadzone  

do dekoracji Psalterium 12/RL i Psalterium 15/RL przez Bernardyna z Żarnowca, było 

zapowiedzią rozluźnienia restrykcyjnych przepisów, ponadto anonsowało nadchodzące 

zmiany, które wkrótce miały się dokonać w sposobie ozdabiania ksiąg chóralnych  

w konwencie krakowskim. Bernardyn stosował złoto płatkowe i złoto w postaci płynnej. 

Płatkowym wypełniał nimby oraz wewnętrzne narożniki ramek, w które wpisane były 

przedstawienia figuralne, natomiast płynne nanosił cienkim pędzelkiem na powierzchnię 

matowych farb. Służyło mu do wykonywania motywów floralnych i geometrycznych  

w tłach. Użycie tego materiału różnicowało efekty wizualne, nadając świetlistości 

matowym farbom.  

         Miniatury Bernardyna, w porównaniu do dotychczasowego dorobku iluminatorów 

stradomskich, wyróżnia wyrafinowanie kolorystyczne. Obrazy pulsują barwami, ale nie 

są one tak intensywne jak w Graduale 2/RL, 3/RL. Artysta połączył granat, ciemną 

zieleń, cynober z jasnym ugrem, błękitem, malachitem. W tłach, ramkach, korpusach 

                                                           

chóralnych, s. 578, 583; A. E. Obruśnik, Leżajsk. Bazylika i klasztor Ojców Bernardynów, Warszawa 1991, 

s. 5.  
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inicjałów oraz szatach postaci pojawia się, niespotykany dotąd, rozbielony odcień różu. 

Cieliste karnacje sprawiają wrażenie delikatnych i promiennych. Wyjątek stanowi 

Chrystus w scenie Koronowania Cierniem, którego cerze Bernardyn nadał odcień szaro-

zielony. Opisane zestawienia barwne genetycznie przynależą do czeskiego malarstwa 

miniaturowego okresu wacławowskiego, końca XIV i początku XV w., czego 

przykładem jest Biblia Konrada z Vechty (il.108)571. Stosowane były także przez Jana  

z Żytawy, czynnego na Śląsku w pierwszych dwóch dziesięcioleciach XV w.  

          Dzieła, wspomnianego Jana, wywarły wielki wpływ na twórczość Bernardyna  

z Żarnowca. Mistrz stradomski zaczerpnął z nich przejrzystą i lapidarną kompozycję 

scen, i co najważniejsze – sposób aranżacji drugiego planu. Tło z elementami 

uproszczonego pejzażu pojawia się tylko w miniaturze z przedstawieniem Modlitwy  

w Ogrójcu (il.97). Natomiast pozostałe tła podzielić można na dwa typy. Pierwszy, 

niezwykle dekoracyjny, to jednokolorowe powierzchnie pokryte liśćmi akantu, złotą 

maureską i geometrycznym ornamentem, na który składają się romby wypełnione 

wiązkami promieni. Z kolei sceny ukazujące Chrystusa przed Kajfaszem (il.98), 

Biczowanie (il.99) czy Adorację Dzieciątka (12/RL) (il.103), osadzone zostały  

we wnętrzach architektonicznych podobnych do tych, jakie widzimy w Biblii M 1006 

(il.109)572. Są to pomieszczenia o ścianach, których powierzchnię rozbijają wertykalne, 

smukłe nisze, dodatkowo w Biczowaniu widoczne jest gotyckie sklepienie żebrowe 

wsparte na cienkich kolumnach. Dążność do osiągnięcia trójwymiarowości zauważyć 

można także w iluminacjach: Zmartwychwstanie (il.96), Koronowanie Cierniem (il.100), 

czy wizyta Trzech Marii u grobu Zbawiciela (il.102), w których Bernardyn wyrysował 

perspektywę kamiennych ław i tumby z otwartym wiekiem ukazującej puste wnętrze 

grobowca.  

          Drobne postacie, wypełniające wnętrza brzuśców inicjałowych, cechuje 

statyczność i oszczędność gestykulacji. Większości z nich miniaturzysta próbował nadać 

indywidualny kolor włosów, uczesanie oraz kształt zarostu (w przypadku mężczyzn). 

Mimo wszystko postacie wydają się być do siebie bardzo podobne. Wspólnym 

mianownikiem jest sposób opracowania twarzy. Oczy przybierają migdałowaty kształt 

                                                           
571 Biblia Konrada z Vechty znajduje się obecnie w Muzeum Plantin-Moretus w Antwerpii (Belgia),  

sygn. M15/1-2. Zob. B. Miodońska, Iluminacje krakowskich rękopisów z I poł. XV w, s. 13-17. 

572 Biblia latina, ozdobiona przez Jana z Żytawy ok. 1420 roku, przechowywana jest obecnie w Bibliotece 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. M 1006.  
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podkreślony mocniejszą linią powieki górnej i czarną, wyraźną plamką zastępującą 

tęczówkę. Brwi o półkolistym zarysie są delikatne i ledwo widoczne. Łączy je również 

brak wyrazistego i sugestywnego sposobu wyrażania uczuć. O ekspresji decyduje tonacja 

liryczna, w jakiej zostały namalowane. W scenie Biczowania jeden z żołnierzy  

(w różowym kubraku, po lewej stronie przedstawienia) unosi ręce do góry trzymając  

w nich flagellum. Ściąga mocno brwi i otwiera usta jakby miał krzyknąć. To jedyny 

zauważalny objaw „uczuć” wśród postaci namalowanych przez Bernardyna z Żarnowca. 

Najbardziej jednak charakterystyczny jest „jajowaty” profil głowy. Przykłady podobnej 

owalnej twarzy znajdziemy w twórczości Jana z Żytawy (np. w Kodeksie Miejskim  

z Głubczyc, il.110) oraz w małopolskich obrazach tablicowych z lat pięćdziesiątych  

i sześćdziesiątych XV wieku – takich jak: tryptyk z Łopusznej (il.111), tryptyk 

Najświętszej Marii Panny z Przydonicy przypisywany Mistrzowi Maciejowickiemu 

(il.112), czy powstały w warsztacie spiskim - tryptyk ze Stražek (il.113)573. 

          O tym, że miniatury Bernardyna z Żarnowca noszą znamiona wpływów sztuki Jana 

z Żytawy oraz są pełne inspiracji gotyckim malarstwem tablicowym, świadczy 

dodatkowo podobieństwo układów formalnych i przeniesionych z nich szczegółów 

kompozycyjnych.  

          Chrystus Zmartwychwstały (12/RL) i Chrystus przedstawiony jako Vir Dolorum 

(15/RL) - ukazani są frontalnie, w pozie stojącej. Ich ciało spowija drapowany płaszcz 

zarzucony jedynie na ramiona (bez klamry pod szyją). Ten motyw zapożyczył Bernardyn 

ze sceny Zmartwychwstania z Antyfonarza klarysek wrocławskich IF 430 (il.114) oraz  

z Mszału kolegiaty w Głogowie, sygn. I F 342 (il.115)574. W Mszale głogowskim znajduje 

się też miniatura z Chrystusem wykonującym lewą ręką gest błogosławieństwa 

                                                           
573 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 148; B. Miodońska, Małopolskie 

malarstwo miniaturowe, s. 436. Zob. też: A. Bochnak, Z dziejów malarstwa gotyckiego na Podkarpaciu, 

„Prace Komisji Historii Sztuki”, t. 6 (1934), z. 1, s. 13; M. Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk, renesans,  

s. 300; D. Radocsay, A középkori Magyarország, s. 66, 67. Ewa Polak-Trajdos uważa, że tryptyk ze Stražek 

namalował jeden z uczniów Mistrza Maciejowickiego, zob.: Twórczość Mistrza Maciejowickiego, s. 98-99 

i o Przydonicy, s. 82. Kodeks Miejski z Głubczyc (Codex iuris Lubschicensis) znajduje się w Powiatowym 

Muzeum Ziemii Głubczyckiej (bez sygn.), natomiast obrazy tablicowe: tryptyk z Łopusznej – w kościele 

parafialnym pw. św. Trójcy, Poczęcia Panny Marii i św. Stanisława i Antoniego w Łopusznej, tryptyk 

Najświętszej Marii Panny z Przydonicy – w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Przydonicy, tryptyk 

ze Stražek – Slovenská národná galeria, Bratysława.  
574 Mszał kolegiaty w Głogowie - obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. I F 342.  
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(benedictio latina) i dzierżącego w prawej dłoni jabłko królewskie, symbol władzy 

(il.116). Niemalże identycznie prezentuje się iluminacja o tym samym temacie  

z Psalterium 15/RL. Miniatury różnią się tylko ujęciem postaci Zbawiciela – Jan  

z Żytawy ukazał pełną sylwetkę Chrystusa, który zasiada na ławie, Bernardyn zaś 

przedstawił Go w półpostaci. Podobieństwo w sposobie opracowania szat, gestykulacji, 

typu fizjonomicznego wskazuje, że miniatura głogowska była wzorem dla, powstałej 

sześćdziesiąt lat później, stradomskiej.  

         Cztery sceny z Cyklu pasyjnego Psalterium 12/RL: Modlitwa w Ogrójcu (il.97), 

Sąd Kajfasza (il.98), Biczowanie (il.99) i Koronowanie Cierniem (il.100), znajdują swoje 

odpowiedniki kompozycyjne w tablicach z Puńcowa, datowanych na lata 1450 - 1460575.   

          Iluminację z wizerunkiem Zbawiciela modlącego się w Ogrodzie Oliwnym zbliża 

do kwatery o tej samej tematyce poza Chrystusa, który klęczy, z głową uniesioną lekko 

do góry, ręce zgięte w łokciach, rozkłada w ten sam sposób. Twarz pokrywają, tak jak  

w obrazie, krople krwawego potu (il.117). 

          Wiele wspólnego mają też sceny Biczowania (porównaj il.118) - Jezus stoi  

na postumencie oparty plecami o kolumnę, ręce ma związane z tyłu. Biodra przepasa  

mu białe perizonium. Zbawcy towarzyszą dwaj oprawcy ukazani w trakcie zadawania 

obrażeń, dzierżący w rękach odpowiednio: flagellum (bicz) i fasces (rózgi). Postać  

po lewej stronie miniatury ma tak samo wykończoną tunikę (wycięcia w kształcie 

trójkątów), jak ciemiężyciel z tablic puńcowskich. Trójosobowa scena rozgrywa się we 

wnętrzu gotyckiej sali sklepionej żebrowo.   

           Niestety kwatera ze sceną Koronowania cierniem jest bardzo zniszczona (il.119), 

co utrudnia wskazanie wszystkich szczegółów łączących ją z miniaturą o tym temacie  

z Psalterium 12/RL. W obrazie widocznych jest, co najmniej czterech żołnierzy 

Poncjusza Piłata. Bernardyn zredukował przedstawienie do trzech. Podobne jest za to 

ułożenie ciała Chrystusa. Zbawca, odziany w długi płaszcz, siedzi na kamiennej ławie  

z rękoma skrzyżowanymi na kolanach. 

           Iluminacja ze sceną Sądu przed Kajfaszem (12/RL) mieści się w inicjale „D” przy 

Psalmie 38 rozpoczynającym się od słów: „Dixit custodiam vias meas”. Układem 

kompozycyjnym zbliża się do kwatery z Puńcowa (il.120) oraz do kwatery, powstałego 

trzydzieści lat wcześniej, tryptyku z Ptaszkowej (il.121). W miniaturze dostrzec można 

                                                           
575 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500, Warszawa 1988, s. 43, 126. 

Skrzydła ołtarzowe z Puńcowa znajdują się obecnie w Muzeum Miejskim w Cieszynie.  
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kompilację różnych elementów skopiowanych przez Bernardyna z tych dwóch obrazów. 

Jezus stoi przed sędzią odziany w długą, prostą, półkoliście wyciętą pod szyją tunikę. 

Ręce, związane sznurem w nadgarstkach, trzyma złożone przed sobą. Wnętrze, w którym 

toczy się rozprawa, bardziej przypomina to z tablicy puńcowskiej. Ponadto skryptor 

zaczerpnął z niej strój Kajfasza. Arcykapłan ubrany jest w prostą w kroju szatę sięgającą 

kostek, wykończoną ozdobnym szerokim kołnierzem, a na głowie nosi spiczasto 

zakończoną czapę. Z kwatery z Ptaszkowej iluminator powielił zaś gesty rąk stojącego 

strażnika i Kajfasza, którzy zgodnie wskazują na Zbawcę dwoma palcami.  

          Na uwagę zasługuje miniatura ze sceną Ukrzyżowania z Psalterium 12/RL (il.101). 

Aranżacja kompozycji jest bardzo prosta i lapidarna, nie odbiega od schematów 

powszechnie przyjętych dla tej sceny i stosowanych w sztuce gotyckiej. Pod krzyżem  

w kształcie litery „T”, na którym rozpięte jest umęczone ciało Chrystusa, stoi Matka 

Boska ukazana, jako dojrzała kobieta i zafrasowany św. Jan. Wyróżnia miniaturę jednak 

pokrewieństwo stylowe z grafiką L 38 Mistrza E.S. (il.122). Wprawdzie, już piętnaście 

lat wcześniej, iluminator Graduale de tempore 2/RL, 3/RL sięgnął do dorobku 

niemieckiego sztycharza, ale ograniczył się tylko do odwzorowania z L 47 (il.79) 

ułożenia ciała Chrystusa wychodzącego z grobu. Bernardyn z Żarnowca posłużył  

się grafiką wykorzystując jej szersze aspekty. Nie poprzestał na skopiowaniu układu 

postaci, kształtu krzyża, figury Chrystusa i Matki Bożej, ale przetransponował z niej,  

na wszystkie swoje dzieła, sposób opracowania światłocieni. Kształtował plastykę 

twarzy, szat, elementów architektonicznych czy nawet listowia wypełniającego brzuśce 

inicjałów, za pomocą ukośnych bądź poziomych pociągnięć pędzla zgodnych  

z kierunkiem modelowanej formy. Przypomina to szrafowania stosowane  

w drzeworytach i nadaje graficznego charakteru miniaturom mistrza z Żarnowca.  

 

Antiphonarium, sygn. MDSd 1689 oraz Antiphonarium 16/RL. 

          Twórczość artystyczna Bernardyna z Żarnowca znalazła w stradomskim warsztacie 

skryptorskim krąg naśladowców. Daleko posunięty związek formalny i stylowy  

z miniaturami Psalterium 12/RL i Psalterium 15/RL wykazuje dekoracja malarska dwóch 

kodeksów: Antiphonarium z 1480 roku, przepisane i ozdobione przez Prokopa z Lublina 

(sygn. MDSd 1689)576 oraz wykonane przez anonimowego zakonnika Antiphonarium  

                                                           
576 Rękopis przechowywany jest w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. Skryptor i iluminator, Prokop 

z Lublina, podpisał się na karcie 220. Zob. C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 61, 369; T. Miazga, 
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o sygnaturze 16/RL577. Ze względu na brak adnotacji skryptora, zwykle ułatwiającej 

datowanie rękopisu, nie można wskazać konkretnego roku realizacji Antiphonarium 

16/RL. Lenart sugeruje, iż kodeks sporządzono około 1500 roku578. Analiza stylowa 

iluminacji skłania jednak do rozważenia okresu 1480-1490, jako czasu jego powstania.  

          Wprowadzone przez Bernardyna ujęcia półfigurowe zyskały ogromną popularność 

wśród jego uczniów i odcisnęły na ich dorobku twórczym swoje piętno. Dowodem tego 

jest wystrój malarski Antyfonarza 16/RL, który zawiera, tylko i wyłącznie, miniatury  

w takiej konwencji przedstawieniowej. Obserwanci słynęli jako propagatorzy kultu Matki 

Chrystusa, który odgrywał w zakonie pierwszorzędną rolę i był głęboko zakorzeniony  

w ich nurcie pobożności. Nie dziwi więc, że pośród pięciu miniatur inicjałowych  

w kodeksie 16/RL, aż trzy poświęcone są Marii: na kolofonie 19v mamy Matkę Bożą  

z Dzieciątkiem (il.123), na fol. 98v jawi nam się Ona, jako Immaculata (il.124), dwie 

strony dalej, na fol. 100, artysta namalował Assumptę (il.125). Pozostałe przedstawienia 

w Antiphonarium 16/RL, to Mąż Boleści, fol. 56v (il.126) i patron zakonu św. Franciszek, 

fol. 103v (il.127). 

        Prokop z Lublina ozdobił Antiphonarium MDSd 1689 dwoma iluminacjami  

z wizerunkami Matki Bożej. Pierwsza znajduje się na karcie 3 i prezentuje Matkę Bożą  

z Dzieciątkiem (il.128), na drugiej zaś Maria ukazana jest jako Immaculata, fol. 77 

(il.129). W kodeksie odnajdujemy jeszcze jedno przedstawienie na karcie 15 – Chrystus 

jako Salvator Mundi (il.130).  

          Geneza stylu i technika wykonania iluminacji rękopisów MDSd 1689 i 16/RL 

zbliża je, jak wspomniano, do dzieł Bernardyna z Żarnowca. Wszelkie podobieństwa  

w zakresie ujęć, typów postaci, rysunku szat świadczą o tym, że Psalterium 12/RL  

i 15/RL stanowiły dla Prokopa z Lublina i anonimowego twórcy 16/RL pierwowzór.  

Ze względu na analogie zachodzące między Antyfonarzami, analizę ich należy 

przeprowadzić kolektywnie.  

                                                           

Skryptorzy ksiąg choralnych w Polsce, s. 330; E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, 

s.259, poz. 144; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1350-1520, s. 147; A. E. Obruśnik, 

Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 190, 196. 

577 Antiphonarium 16/RL znajduje się w Archiwum i Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  

Zob. K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. XIX, 100; E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów 

liturgicznych, s. 127-128, poz. 16; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1350-1520, s. 147;  

A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 188, 196. 

578 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 127.  
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          Wszystkie kompozycje figuralne mieszczą się wewnątrz inicjałów, które artyści 

wpisali w fazowane obramienia. Korpusy liter wypełnia poskręcane, cieniowane listowie 

mięsistego akantu. Miniatury wykonano kryjącymi farbami temperowymi. Świetlistości 

matowym powierzchniom nadaje złoto. Zostało ono wykorzystane w dokładnie ten sam 

sposób, jakim operował Bernardyn. Złotem płatkowym wypełniono wewnętrzne 

narożniki ramek i nimby, natomiast płynnym namalowano finezyjne ornamenty w tłach, 

wiązki promieni okalające głowy postaci (Maria z Dzieciątkiem, Chrystus w studni,  

św. Franciszek – 16/RL) oraz gwiazdy (Salvator Mundi, MDSd 1689).  

         Kolorystykę miniatur zbudowano w oparciu o trzy zasadnicze barwy: niebieską – 

w odcieniach od błękitu niezapominajkowego do granatu, zieloną – ciemną intensywną, 

malachitową, grynszpanową oraz różową – występującą w postaci rozbielonej, jakiej 

używał Bernardyn z Żarnowca. Uzupełnienie kolorytu stanowią ugry i delikatne 

żółcienie, którymi iluminatorzy cieniowali listowie akantu. Od swojego Mistrza przejęli 

ponadto technikę modelowania form za pomocą szrafowania, co widoczne jest 

najbardziej w partiach twarzy i szat. Drobne krzyżujące się kreseczki określają kształt 

brył i wydobywają cienie. 

          Wizerunek Matki Boskiej występuje w Antiphonarium MDSd 1689  

i Antiphonarium 16/RL pięciokrotnie (łącznie). Na każdym z nich Maria powtarza  

ten sam typ morfologiczny. Osadzona na cienkiej szyi głowa przybiera charakterystyczny 

jajowaty kształt. Długie falowane włosy, uczesane z przedziałkiem pośrodku, spięte  

na linii czoła ozdobną opaską, spływają miękko wzdłuż ciała. Twarz, w kolorze cielistym, 

podmalowana jest jasnym cynobrem w okolicach kości policzkowych i skroni. Oczy mają 

kształt migdałów z zaznaczoną mocniej linią powieki górnej. Drobny nos i usta 

podkreślono plamkami ciemnej czerwieni. Oblicze sprawia wrażenie promiennego,  

ale jednocześnie uległego odrealnieniu. Na podobieństwo Immaculaty z Psalterium 

15/RL (il.107) Madonny z Dzieciątkiem z MDSd 1689 i 16/RL, a także Niepokalane  

z tych samych rękopisów, odziane zostały w proste, marszczone pod szyją tuniki, ramiona 

zaś okrywają im płaszcze. Wyróżniają się stroje Matki Boskiej z Dzieciątkiem MDSd 

1689 oraz Assumpty i Immaculaty z 16/RL. Fałdy płaszcza Marii, trzymającej z czułością 

na rękach Dziecię, ozdabia ornament z pęków promieni, a Immaculaty – motyw złotych 

gwiazd (niestety przez mocne przetarcie ledwo widocznych). Gwiazdy pokrywają 

również suknię Assumpty z 16/RL. Nie odnajdujemy takich zdobień u Bernardyna  
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z Żarnowca. Zastosowanie ich w Antyfonarzach jest przejawem własnej inwencji 

twórczej jego uczniów.  

          Przedstawienia z MDSd 1689 i 16/RL, zawierające wizerunek Marii  

z Dzieciątkiem, różnią się od siebie sposobem ukazania relacji łączącej Matkę z Synem. 

Matka Boża z 16/RL przyjmuje hieratyczną pozę, patrzy wprost przed siebie, 

podtrzymuje Jezuska rękoma, ale nie nawiązuje z nim kontaktu wzrokowego.  

W przeciwieństwie do Niej Maria, zobrazowana przez Prokopa z Lublina  

w Antiphonarium MDSd 1689, skłania delikatnie głowę ku nagiemu Dziecięciu, które 

obejmuje Ją rączką za szyję. Obraz ten, pełen subtelnego liryzmu, przywodzi na myśl 

scenę Adoracji z Psalterium 12/RL (il.103). Podobny jest nawet sposób namalowania 

małego Chrystusa – tak samo opracowane zostały drobne pucołowate twarzyczki okolone 

kędzierzawymi blond włoskami. Ich nagie ciałka są kruche i delikatne (il.131). 

Dzieciątko z Antiphonarium 16/RL, z kolei, ma przysadzistą sylwetkę  

i nieproporcjonalnie małą głowę w stosunku do reszty ciała.  

         Salvator Mundi (MDSd 1689) ukazany frontalnie, w całej postaci, odziany w długą 

jasnoróżową suknię, jawi się na tle rozgwieżdżonego nieba w otoku białej chmurki 

(il.130). Rysy twarzy Zbawcy są delikatne i eteryczne. Nawiązują do maniery, w jakiej 

sportretowano Matkę Bożą. Dekoracyjny rysunek pokrywający odzienie Chrystusa 

pojawia się po raz pierwszy w miniatorstwie bernardyńskim. Jednakże już przed połową 

XV wieku ozdabiano tak szaty postaci, głównie Marii, w małopolskim malarstwie 

tablicowym. Przykład stanowić może obraz relikwiarzowy z przedstawieniem 

Immaculaty z kościoła klarysek w Starym Sączu z 1445 roku (il.132) czy też nieco 

późniejsza kwatera poliptyku augustianów eremitów Mikołaja Haberschracka ze sceną 

Chrystusa sądzonego przez Kajfasza (il.133)579. Wzór wykonany na szacie Chrystusa 

przez zakonnego artystę odbiega poziomem wykonania od tych, które obserwować 

możemy na przytoczonych przykładach. Nie jest tak finezyjny i nie powtarza kształtów 

fałd i załamań materiału, ale został namalowany całkowicie płasko.  

         Dwie pozostałe sylwetki męskie, czyli Mąż Boleści (il.126) oraz św. Franciszek  

z Asyżu (il.127), artysta potraktował bardziej indywidualnie. Głowy nadal zachowują 

                                                           
579 Obraz Immaculaty znajduje się w kościele klasztornym klarysek pw. św. Klary w Starym Sączu, 

natomiast poliptyk augustiański wykoanany przez Mikołaja Haberschracka - w kościele augustianów 

eremitów pw. św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Krakowie. Inne przykłady obrazów z szatami pokrytymi 

wzorem: Assumpta z Cerekwii (1460 r.), Assumpta z Paczółtowic (1460-1465).  
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owalny kształt, ale zarys oczu, brwi, nosów i ust jest wyraźniejszy niż w przedstawieniach 

maryjnych.  

          Święty Franciszek z tonsurą, odziany w prosty zakonny habit z kapturem, ukazuje 

ślady po stygmatyzacji. Jego twarz przypomina oblicze Chrystusa ze sceny Modlitwy  

w Ogrójcu z Psalterium 12/RL (il.97). Postacie mają tak samo skierowane w prawą stronę 

głowy, zapadnięte lekko policzki i szeroko osadzone oczy.  

          Zbawiciel wyłaniający się z sarkofagu ma biodra przepasane białym perizonium. 

Głowę wieńczy Mu korona wypleciona z jasnozielonych gałęzi cierniowych, które 

zostawiają na czole krwawy ślad (identycznie jak u Vir Dolorum z Psalterium 15/RL, 

il.104). Ręce zgięte w łokciach unosi do góry tak, aby wyeksponować rany po Męce 

Krzyżowej. Twarz zachowuje młodzieńczy wygląd i zbliża się pod kątem opracowania 

do głowy Jezusa przyprowadzonego przed sąd w Psalterium 12/RL (il.98). Być może 

anonimowy twórca kodeksu 16/RL, podobnie jak Mistrz z Żarnowca, znał śląskie 

kodeksy iluminowane. Poszukując analogii stylistycznych dla iluminacji wskazać 

bowiem można dwa rękopisy wrocławskie: Mszał z Biblioteki augustianów w Żaganiu 

(il.134) oraz Mszał M 1130 (il.135)580, w których Chrystus w przedstawieniu Imago 

Pietatis wznosi ręce i ukazuje rany w ten sam sposób, co Zbawca w Antiphonarium 

16/RL. 

 

Graduale, sygn. 11/RL.  

          Na okładce kodeksu 11/RL, obciągniętej brunatną skórą i ozdobionej ornamentem 

geometryczno-roślinnym, wytłoczono rok 1526. Data ta była główną wytyczną  

dla Lenarta w określeniu czasu powstania rękopisu. Dodatkowo, badacz, zakładając,  

iż w latach dwudziestych XVI stulecia działał na terenie konwentu krakowskiego Józef  

z Tyśmienicy, przypisał wykonanie dekoracji malarskiej temuż miniaturzyście581. Cechy 

stylistyczne iluminacji Graduału 11/RL, zdają się jednakże zaprzeczać ustaleniom 

Lenarta. Wprawdzie w kręgu bernardyńskim, późnogotyckie tradycje przetrwały  

do początku XVI wieku, czego najlepszym przykładem są miniatury grupy pierwszej 

Graduału Odrowążów 7/RL (ok. 1513-1517 r.)582, jednakowoż połączenie iluminacji 

                                                           
580 Rękopis żagański (1422 – 1424), sygn. IF 343 oraz Mszał, sygn. M 1130 (ok. 1473 r.) znajdują się  

w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.  
581 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 123, poz. 11.  

582 Patrz s. 171 niniejszej dystertacji.  
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11/RL z warsztatem Józefa zdaje się być nieuzasadnione. Wykorzystane przez artystę 

zakonnego rozwiązania formalne, ujawniające silne związki z malarstwem książkowym 

środowiska wawelskiego lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XV wieku,  

są czynnikiem decydującym w przesunięciu datacji na lata 1480-1490. Rok 1526 

wytłoczony na oprawie należałoby zatem rozważyć jako datę wtórnej introligacji 

manuskryptu 11/RL. Codzienne użytkowanie rękopisu zapewne doprowadziło do jego 

zniszczeń. Być może introligacji dokonano tuż przed przekazaniem manuskryptu  

do konwentu lwowskiego583.  

          W Graduale 11/RL znajdują się cztery inicjały figuralne, które zdobią część 

Proprium de Sanctis. Miniatura przedstawiająca Chrystusa Nauczyciela, z kolofonu 40, 

towarzyszy słowom: „Dominus secus Mare Galileae vidit duos fratres” (il.136). Introit 

Mszy na Święto Oczyszczenia „Suscepimus Deus misericordiam tuas” (fol. 47) dekoruje 

scena Ofiarowania w Świątyni (il.137), natomiast przy uroczystości na Wszystkich 

Świętych „Gaudeamus omnes in Domino” (fol. 77) odnajdujemy Zaśnięcie Matki Bożej 

(il.138). Zgodnie z wielowiekową tradycją przedstawieniową hymn Sedulisza „Carmen 

Paschale”, rozpoczynający się od słów: „Salve Sancta Parens enixa puerpera Regem”, 

ozdabia Matka Boska trzymająca na rękach Dzieciątko Jezus, fol. 80v (il.139).  

          Wszystkie okienka inicjałowe obramione są konstrukcją z fazowanych listew.  

W literach „D” (Chrystus Nauczyciel), „G” (Zaśnięcie NMP) oraz „S” (Matka Boska  

z Dzieciątkiem) ramki są jednokolorowe (błękitna, zielona, kobaltowa). Na ich tle 

wyróżnia się inicjał „S” (Ofiarowanie w Świątyni) wkomponowany w bladoróżową 

ramę, której wewnętrzne uskoki iluminator podmalował kolorem malachitowym  

i kobaltowym. Artysta wypełnił brzuśce inicjałów akantem o poskręcanych końcówkach 

listków, charakterystycznym dla epoki późnego gotyku. Listowie uplastycznił ciemną 

barwą, która nadała rysunkowi relief. Szczegóły budowy morfologicznej listków  

i gałązek wydobył zaś jasnymi cienkimi pociągnięciami pędzla. W niektórych miejscach 

grzbiety akantu podkreślił ciągiem króciutkich poziomych linii, przypominających 

wyglądem chrząstki. Pomysł mógł zaczerpnąć od Mistrza Graduału łęczyckiego, 

działającego w Krakowie w latach 1450-1470, który właśnie w ten sposób ozdobił 

                                                           
583 O tym, że księga była niegdyś w posiadaniu biblioteki klasztoru we Lwowie świadczą tamtejsze 

sygnatury 180 oraz H 81 (grzbiet oprawy).  
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listowie w inicjale „A(d te leavavi)” z Chrystusem Królem Świata adorowanym przez 

kanonika Imbira z Kiszewa (il.140) 584. 

          Artysta zastosował gęste farby, które spowodowały, iż materia malarska miniatur 

Graduale 11/RL sprawia wrażenie ciężkiej, konkretnej, wręcz namacalnej. Wrażenie  

to potęguje dodatkowo wyeliminowanie z dekoracji złota płatkowego. Lekkość  

i świetlistość, właściwe dziełom Bernardyna z Żarnowca i jego uczniów, zatraciły się  

tu całkowicie. Płaskie, nieprzejrzyste plamy barwne wypełniają szczelnie wewnętrzną 

powierzchnię okienek i określają bryły postaci ludzkich. Matową „taflę” różnicuje mocny 

i zdecydowany światłocień ukształtowany przez padający jednokierunkowo poblask. 

Zabieg ten widoczny jest w przedstawieniach Chrystusa Nauczyciela i Matki Bożej  

z Dzieciątkiem Jezus. Szaty postaci oświetlone mocno z lewej strony stopniowo 

pogrążają się w cieniu. Zbliża to iluminacje 11/RL do Antyfonarza Adama z Będkowa 

(sygn. 48 KP i 49 KP), w którym, jak podaje Miodońska, artyści po raz pierwszy podjęli  

się próby kształtowania bryły mocnym bocznym światłem (por. il.49)585.  

          Cechą charakterystyczną miniatur inicjałowych 11/RL jest ich dekoracyjność. 

Głębię przedstawień niwelują pokryte gęstym ornamentem tła. Czarna powierzchnia 

ozdobiona romboidalną siatką z czerwonymi czteropłatkowymi kwiatuszkami wypełnia 

wnętrze inicjału „S” (Matka Boża z Dzieciątkiem). Taki sam motyw, ale w odcieniu 

zieleni, znajdujemy w drugim „S” ze sceną Ofiarowania w Świątyni. Na zielonym tle  

z poskręcanymi gałązkami, podmalowanymi kolorem żółtym, ukazany jest Chrystus 

Nauczyciel. Zbieżną konwencję w sposobie ozdabiania teł odnajdujemy w małopolskich 

rękopisach z lat 1400 – 1470. Jako przykład wymienić można miniaturę dedykacyjną  

w kodeksie bożogrobca Grzegorza Brzozowiusa (il.141)586, której tło jest bliźniaczo 

podobne do tego z miniatury z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem 11/RL (il.139). 

Analogiczny wzór jak w scenie Ofiarowania w świątyni 11/RL (il.137) widzimy  

w Zesłaniu Ducha Świętego Mszału katedry wawelskiej 1 KP (il.142)587. Paralelnie 

                                                           
584 Graduał łęczycki spalono w czasie wojny w 1944 roku. Przechowywany był w Bibliotece Narodowej  

w Warszawie (sygn. Lat.F. vel I. 84). B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 143. 

585 B. Miodońska, Iluminacje krakowskich rękopisów z I poł. XV wieku, s. 55.  

586 Miniatura dedykacyjna z karty pochodzącej z niezachowanego kodeksu ufundowanego przez 

bożogrobowca Grzegorza Brzozowiusa (1466 r.), niegdyś w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

nr inw. 954/I. 

587 Mszał katedry wawelskiej, sygn. 1 KP przechowywany jest w Archiwum Kurii Metropolitalnej  

w Krakowie.  
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wyglądają tła w iluminacji z Chrystusem Zmartwychwstałym 11/RL (il.136) oraz  

w scenie Pokłonu Trzech Króli z Mszału 2 KP (il.76) i w scenie Zwiastowania  

z Pontyfikału biskupa Oleśnickiego (il.143)588.  

          Efekt dekoracyjności wzmaga dodatkowo koloryt o silnych tonach. Nasycone 

kraplakowe czerwienie koegzystują z intensywnym kobaltem i zielenią. Róż, ugier i żółta 

suknia Marii z Dzieciątkiem stanowią jedynie barwne akcenty.  

          Postacie odznaczają się uproszczonymi i przysadzistymi sylwetkami. Draperie 

tkanin obficie spowijają ciała, przez co zatraca się ich kształt. Iluminator nadał twarzom 

bladoróżowy odcień. Skronie podkreślił jasnoszarym kolorem, zaś kości policzkowe  

i usta plamkami rozbielonej czerwieni. Głowy, osadzone na krępych szyjach, przybierają 

zarys spłaszczonego owalu. Szeroko rozstawione oczy przykrywają do połowy ciężkie  

i opadające powieki. Figury są jakby zastygłe w ruchu. Brakuje im dynamiki i lekkości.  

         Przedstawienie Matki Bożej z Dzieciątkiem (il.139) nawiązuje do formuły 

wykorzystywanej przez małopolskich malarzy tablicowych w latach 1440-1465. 

Podobnie jak na obrazach ze Starego Sącza (il.132), Przydonicy (il.112) czy Cerekwi 

(il.144)589 Maria ukazana w całej postaci, odziana jest w długi płaszcz, głowę wieńczy 

Jej otwarta korona, pokazuje Dzieciątku owoc, kwiat lub krzyż. Takie samo ujęcie 

prezentuje też miniatura z pierwszej części Antyfonarza z Będkowa 48 KP (il.145). 

Iluminacja bernardyńska jest jej uproszczoną kopią (brak wijącego się u stóp Matki 

smoka). Zakonny artysta powtórzył układ ciała Marii, która pochyla lekko głowę w stronę 

trzymanego na lewym ramieniu Dzieciątku. Prawą rękę zgiętą w łokciu odsuwa od ciała. 

Syn Boży odziany jest w prostą tunikę, wyciąga obie rączki ku przedmiotowi 

znajdującemu się w prawej dłoni Matki. 

 

Psalterium, sygn. 13/RL.  

          Na oprawie Psalterium 13/RL widnieje wytłoczona data „1517”, a pod nią napis 

„Recreatus 1767”590. Biorąc pod uwagę cechy stylistyczne miniatur i ich zbieżność  

z opisanym powyżej Graduale 11/RL możemy przypuszczać, iż Psalterium powstało  

w 4 ćw. XV wieku. Księgę sporządzono dla konwentu lwowskiego, o czym świadczą 

                                                           
588 Pontyfikał Zbigniewa Oleśnickiego, sygn. 12 KP – obecnie w Archiwum Kurii Metropolitalnej  

w Krakowie.  

589 Obraz Madonna z Dzieciątkiem z Cerekwii obecenie znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. 
590 E. Lenart, Katalog liturgicznych rękopisów bernardyńskich, s. 125.  
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zachowane sygnatury tamtejszej biblioteki (183 oraz J 78). Być może przed przekazaniem 

jej do Lwowa wymieniono okładkę zapisując na niej datę wtórnej introligacji (1517).  

W XVIII wieku, podczas kolejnej reperacji, skopiowano tylko ostatni zapis, nie kusząc 

się o datowanie zgodne z kryteriami artystycznymi kodeksu.   

           Rękopis zdobi siedem miniatur inicjałowych, których tematyka koncentruje się 

wokół króla Dawida, uważanego za twórcę Psałterza. I tak, przy Psalmie 1 „Beatus vir 

qui non abiit” ukazany jest Dawid grający na harfie, fol. 3 (il.146). Psalm 27 „Dominus 

illuminatio mea” ilustruje Dawid przed Bogiem, fol. 38 (il.147), natomiast słowom 

„Dixit custodiam” Psalmu 38 towarzyszy iluminacja z Namaszczeniem Dawida, fol. 56 

(il.148). Na karcie 72v wizerunek Głupca z berłem w dłoni egzemplifikuje dosłownie 

Psalm 52 rozpoczynający się od słów: „Dixit insipiens in cordo suo” (il.149). Pozostałe 

trzy przedstawienia: Dawid w wodzie, fol. 88v (il.150), Dawid grający na dzwonkach, 

fol. 110v (il.151), chór zakonników, fol.131 (il.152), odnoszą się kolejno do: Psalmu 68 

„Salvum me fac Deus”, Psalmu 80 „Exultate Deo aditurii” i Psalmu 97 „Canatate 

dominum canticum novum”.  

          Iluminator manuskryptu 13/RL wykorzystał do namalowania inicjałów figuralnych 

kryjące farby temperowe. Kładł je grubo na licu pergaminu, przez co powierzchnia 

miniatur jest ciężka i matowa. Technika nakładania pigmentu zaważyła w głównej mierze 

na estetyce wykonania. Krawędzie ramek, liter, a także niektóre szczegóły kompozycyjne 

są rozmyte i niezbyt precyzyjne. Dotyczy to również modelunku twarzy i szat, w które 

postacie są odziane. Złoto płatkowe położone w wewnętrznych narożnikach obramień 

straciło funkcję „rozświetlającą”. Stanowi jedynie element dekoracyjny.  

          Porównując miniatury z Psalterium 13/RL do iluminacji z Graduale 11/RL wykryć 

można wiele tożsamych i wspólnych cech. Odnosi się to przede wszystkim do sposobu 

operowania światłocieniem, kolorytu i dekoracyjności przedstawień jak również  

do wykreowanego kanonu postaci ludzkiej. Podobieństwa te świadczą o tym, że rękopis 

11/RL stanowił niewątpliwie dla iluminatora 13/RL pierwowzór.  

          Analogicznie, jak w 11/RL (il.136-139), światłocień jest wyraźny i niemalże 

namacalny. Określa go padający z lewej strony blask. Uwidacznia się to najbardziej  

w partiach szat. Oświetlone mocno zagięcia draperii sukni Dawida w scenie z Bogiem 

(il.147), namaszczenia (il.148) czy gry na dzwonkach (il.151) sukcesywnie ciemnieją.  

Z kolei światło ukierunkowane na szaty proroka Samuela sprawia, iż pionowe fałdy 

nabierają niemal rzeźbiarskiego reliefu (il.148). Lewe ramię i pierś Dawida klęczącego 
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w wodzie (il.150) jest opromienione, natomiast reszta korpusu pogrąża się w szarym 

cieniu.  

          Miniatury z Psalterium 13/RL charakteryzuje żywy i nasycony koloryt. Dominantę 

barwną stanowią zimne zielenie i odcienie niebieskiego. Przeciwwagą są ciepłe 

kraplakowe oraz karminowe czerwienie, które pojawiają się w szatach (Król Dawid przed 

Bogiem, Król Dawid w namaszczeniu, Bóg Ojciec w scenie z Dawidem w wodzie)  

i w inicjale „E” (Dawid grający na dzwonkach). Uzupełnieniem kolorystyki  

zaś są popiele (szaty mnichów śpiewających w chórze), ugry (pulpit z księgą, 

postumenty, na których zasiada Dawid, instrumenty muzyczne: harfa i dzwonki). 

Rozbielony róż, nawiązujący do twórczości Bernardyna z Żarnowca (por. il.100- 

Koronowanie cierniem z Psalterium 12/RL; il.105- Salvator Mundi z Psalterium 15/RL), 

pojawia się w szatach proroka Samuela (il.148) i inicjale „B” (Dawid grający na harfie, 

il.146).       

          Profilowane ramy, w które ujęte są przedstawienia figuralne czy próby wydobycia 

światłocienia i perspektywicznego ujęcia siedzisk i pulpitu z księgą sugerują dążność  

do uzyskania kompozycji trójwymiarowej. Zastosowanie dekoracyjnych teł zniweczyło 

jednakże zamiary miniaturzysty. Iluminacje zamiast głębią odznaczają się horror vacui. 

Wewnętrzne powierzchnie inicjałów pokrywają ozdobne ornamenty. Artysta zaczerpnął 

te motywy z Graduale 11/RL. Sieć rombów o podwójnych krawędziach na czarnym tle 

ze sceny Dawid w wodzie (il.150) przypomina tło z miniatury z Matką Boską  

z Dzieciątkiem z 11/RL (il.139). Z kolei ornamentyka zastosowana w iluminacji  

ze śpiewającymi zakonnikami (il.152) jest skopiowana ze sceny Ofiarowania w świątyni 

(il.137). Romby wypełnione kółeczkami i czteropłatkowymi kwiatami odnajdujemy  

też w scenie Namaszczenia Dawida (il.148) i Gry na dzwonkach (il.151). Jedynie  

w miniaturze z Dawidem przed Bogiem tło jest jednolicie niebieskie (il.147), tak jak  

w Zaśnięciu Najświętszej Marii Panny z 11/RL (il.138).  

         Postacie wypełniające sceny charakteryzują się przysadzistym kanonem. Sylwetki 

są prawie niewidoczne spod obficie spowijających je szat. Nagi król Dawid, który klęczy 

zanurzony po biodra w wodzie, obnażył nieumiejętność iluminatora w ukazywaniu 

prawidłowych proporcji ciała. Monarcha ma głowę osadzoną wręcz na ramionach, tułów 

jest zbyt długi w stosunku do całej sylwetki. Monstrualnie przedstawiają się także jego 

dłonie. Artysta nadał twarzom blady, niemal ziemisty odcień. Kości skroniowe 

przyciemnił szarym kolorem, natomiast policzki i usta podkreślił plamkami jasnego różu, 
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który odcina się od jasnej karnacji. Twarz Dawida grającego na harfie jest bardzo 

podobna do Chrystusa Nauczyciela z 11/RL (il.136). Postacie mają tak samo zwężające 

się ku brodzie lica, płaskie czoła i nosy, a także szeroko rozstawione oczy z wyraziście 

zaznaczoną linią powieki górnej (il.153).  

 

Psalterium, sygn. 6/RL. 

          Manuskrypt datowany jest na II połowę XV wieku591. Podobnie jak w Psalterium 

13/RL iluminator 6/RL wybrał cykl dawidowy do zilustrowania utworów modlitewnych. 

W rękopisie 6/RL brakuje jedynie Dawida grającego na harfie, który w 13/RL 

towarzyszył słowom Psalmu 1: „Beatus vir” (il.146). W dekoracji Psalterium 6/RL 

odnajdujemy: Dawida przed Bogiem przy Psalmie 27, fol. 49 (il.154), Namaszczenie 

Dawida przez Samuela przy Psalmie 38, fol. 72v (il.155), Głupca przy Psalmie 52,  

fol. 96 (il.156), Dawida w wodzie przy Psalmie 68, fol. 119 (il.157), Dawida grającego 

na dzwonkach przy Psalmie 80, fol. 145 (il.158) oraz chór zakonników przy Psalmie 97, 

fol. 163 (il.159).  

           Artysta wykonał miniatury kryjącymi farbami temperowymi. Kładł je dość grubo, 

ale bardzo umiejętnie. Powstałym w ten sposób plamom barwnym nadawał nitkowaty 

czarny kontur, którym określał kształty brył i postaci. Szczegóły kompozycyjne, takie jak 

rysy twarzy, elementy stroju, płytki na posadzce, wydobywał za pomocą cieniutkiego 

pędzelka. Świetlistości matowym powierzchniom nadaje złoto płatkowe położone  

w wewnętrznych narożnikach ramek, które przybiera odcień ciepłego oranżu.  

W budowaniu kolorystyki skoncentrował się na trzech zasadniczych barwach: 

niebieskiej, czerwonej i zielonej, określanych przez Miodońską, jako „trójca gotycka”592. 

Całość uzupełniają ugry (ława, na której zasiada Dawid w czasie gry na dzwonkach, 

il.158; pulpit w chórze, il.159) i pąsowe róże (szata proroka Samuela, il.155; ołtarz, 

il.154). Mocny akcent w kolorycie stanowi szata Głupca, której iluminator nadał odcień 

intensywnej żółcieni (il.156). 

         Kompozycje iluminacji są przejrzyste i charakteryzują się prostotą. Wykluczone 

zostały wszelkie elementy zakłócające czytelność przekazu. W większości sceny  

są jednoosobowe. Głupiec z maczugą w ręce, wyrzekający się Boga, stoi samotnie  

                                                           
591 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 120; B. Miodońska, Małopolskie 

malarstwo książkowe 1320-1540, s. 148.  

592 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 175. 
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we wnętrzu inicjału „D”, podobnie jak Dawid, który w odosobnieniu oddaje się grze  

na dzwonkach. Monarsze zanurzonemu po pas w wodzie czy wskazującemu na swe oczy 

towarzyszy jedynie Bóg Ojciec wyłaniający się z czerwonego okręgu ponad głową króla. 

W dwóch ostatnich scenach głównym bohaterem wydarzenia nadal pozostaje Dawid. 

Owa czytelność nie zatraciła się nawet przy większej liczbie postaci - w dwuosobowym 

przedstawieniu namaszczenia czy przy sześciu mnichach śpiewających z otwartej księgi 

rozłożonej na pulpicie zakonnego chóru. W miniaturach brak sztafażu architektonicznego 

i pejzażowego.  

         Kontrastem dla prostej redakcji scen jest niewątpliwie sposób, w jaki iluminator 

udekorował powierzchnię teł. Tworzą je jednobarwne płaszczyzny pokryte gęstą siecią 

ornamentu. Pięciu przedstawieniom: Dawid przed Bogiem (il.154), Namaszczenie 

(il.155), Głupiec (il.156), Dawid w wodzie (il.157), zakonnicy w chórze (il.159), 

towarzyszy motyw wici roślinnej przypominającej w wyglądzie maureskę. Cieniutkie 

gałązki zakończone drobnymi listkami wiją się gęsto za postaciami i wypełniają szczelnie 

brzuśce inicjałów. W miniaturze z Dawidem grającym na dzwonkach ornament przybiera 

formę geometryczną (il.158). Składa się z rombów o podwójnych krawędziach 

wypełnionych czteropłatkowymi kwiatuszkami. Tak zaaranżowane tła zbliżają 

iluminacje 6/RL do Graduale 11/RL oraz Psalterium 13/RL. Na ich podobieństwo głębia 

obrazu i przestrzeń wyeliminowane zostały na rzecz dekoracyjności. Romboidalne tło  

ze sceny z grającym Dawidem przypomina do złudzenia motyw namalowany  

w miniaturze z wizerunkiem Marii z Dzieciątkiem z 11/RL (il.139) oraz w scenie 

Namaszczenia z 13/RL (il.150). 

          Postacie ludzkie pełne są wdzięku i subtelności. Sylwetki, o dobrze rozrysowanych 

proporcjach, odznaczają się smukłością. Król Dawid zawsze przedstawiany jest tak samo 

– jako starszy mężczyzna z długą brodą, włosami oprószonymi siwizną, z koroną otwartą 

na głowie. Twarz monarchy jest szczupła i podłużna. Cechy te odnieść można także  

do Boga Ojca, który pojawia się dwukrotnie – przy Dawidzie klęczącym przed ołtarzem 

(il.154) oraz zanurzonym po biodra w wodzie (il.157). Głupiec oraz zakonnicy w chórze 

nieco różnią się typem fizjonomicznym. Ich głowy przybierają okrągły kształt.  
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Psalterium, sygn. Ms. Czart. 3619. 

          Rękopis Ms. Czart. 3619 z 3 ćw. XV wieku zdobi pięć miniatur inicjałowych593. 

W przeciwieństwie do Psałterzy 6/RL i 13/RL iluminator udekorował tylko dwa psalmy. 

I tak, przy Psalmie 1, na karcie 1v, umieścił iluminację przedstawiającą Dawida 

zasiadającego na tronie (il.160). Słowom „Dixit Dominus Domino meo sede a dextris 

meis”, które rozpoczynają Psalm 109, towarzyszy Bóg Ojciec z zasiadającym po Jego 

prawicy Chrystusem, fol. 76 (il.161). Pozostałe trzy miniatury ilustrują dwa hymny: 

„Christe redemptor” – Matka Boża adorująca Dzieciątko, fol. 139 (il.162), „Ave maria 

stella dei” – Zwiastowanie, fol. 157v (il.163), oraz antyfonę „Salve regina” – Mulier 

Amicta Sole, fol. 189v (il.164). 

          Farby temperowe, którymi artysta wykonał miniatury, uległy na przestrzeni 

wieków przetarciom, a pigmenty straciły swoją pierwotną intensywność. Ten sam 

problem tyczy się złota płatkowego, które położone zostało w partiach nimbów  

i w wewnętrznych narożnikach obramień. Zapewne niegdyś rozświetlało ono matową 

powierzchnię, dziś, zachowane szczątkowo, daje tylko wyobrażenie o pierwotnym 

przepychu dekoracji. Oprócz złota płatkowego zakonny iluminator używał złota  

w postaci płynnej. Wykonał nim, za pomocą cieniutkiego pędzelka, ornamenty w tłach. 

Dochowały się one w niezmienionej formie tylko w jednej miniaturze z Adoracją 

Dzieciątka (il.162). Fragmenty zwojów roślinnych widoczne są w scenie Zwiastowania 

(il.163) i przy Bogu Ojcu z Chrystusem (il.161). W pozostałych dwóch przedstawieniach: 

król Dawid na tronie (il.160) i Mulier Amicta Sole (il.164) przetarte są tak mocno,  

że widać je dopiero przy bliższym kontakcie.  

          Ze względu na przetarcia trudno określić dokładny koloryt miniatur. Zestaw barw, 

jakimi posłużył się artysta, ogranicza się do czerwieni, błękitów i zieleni w różnych 

stopniach natężenia. Żaden z wymienionych kolorów nie stanowi dominanty. Mocnym 

akcentem jest czarna powierzchnia wypełniająca brzusiec inicjału ze Zwiastowaniem. 

          Psalterium Ms. Czart. 3619 zaliczyć możemy do grupy bernardyńskich kodeksów 

liturgicznych, których cechą charakterystyczną jest dekoracyjność. Przynależą do niej 

Graduale 11/RL, Psalterium 13/RL i Psalterium 6/RL. Na podobieństwo wspomnianych 

rękopisów iluminator Psalterium Ms. Czart. 3619 wykluczył głębię w obrazach. Matka 

                                                           
593 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320–1540, s. 148; E. Lenart, Katalog bernardyńskich 

rękopisów liturgicznych, s. 233-234; K. Płonka-Bałus, Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych 

europejskich rękopisów iluminowanych Biblioteki Książąt Czartoryskich, Kraków 2016, s. 49. 
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Boża adorująca Dzieciątko ukazana została na błękitnym tle (il.162). Brak 

jakiegokolwiek podłoża, trawy czy posadzki, sprawia, iż Maria wydaje się być niemalże 

zawieszona w pustej przestrzeni. Dotyczy to również Marii Panny trzymającej na rękach 

Dzieciątko Jezus (Mulier Amicta Sole) (il.164), gdzie postacie otoczone złotą glorią 

unoszą się na bordowym tle pokrywającym wnętrze brzuśca inicjału „S”. W miniaturach: 

Dawid na tronie (il.160), Bóg Ojciec i Syn (il.161) oraz Zwiastowanie (il.163) widzimy 

jedynie próbę ukazania trójwymiarowości. Artysta zastosował jednak sztuczki, które 

zatuszowały brak umiejętności w wykreślaniu perspektywy. Ławy, na których zasiada 

Dawid i Bóg Ojciec, przedstawił w ujęciu frontalnym. Ich krawędzie przypominają zatem 

równoległe linie ułożone horyzontalnie. Klęcznik z otwartą księgą w scenie 

Zwiastowania, okrył szczelnie z jednej strony połą płaszcza klęczącej na nim 

Najświętszej Panny. Efekt horror vacui potęguje ornament maureskowy pokrywający tła. 

Nawiązuje on bezpośrednio do motywów roślinnych namalowanych w miniaturach 

Psalterium 6/RL (il.154-159). Z rękopisami 11/RL i 13/RL łączy go rzadko spotykane  

w iluminacjach bernardyńskich czarne tło, jakie występuje w miniaturze  

z przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem z 11/RL (il.139) oraz w scenie Dawid  

w wodzie z 13/RL (il.150).  

  

Graduale, sygn. 5/RL. 

          Kodeks 5/RL sporządzono w skryptorium stradomskim w II połowie XV wieku594.  

Notatka z karty 72, zawierająca instruktaż śpiewu dla sióstr zakonnych, wskazuje,  

iż rękopis powstał z przeznaczeniem dla tercjarek zamieszkujących klasztor żeński  

pw. św. Agnieszki. Iluminator ozdobił Graduał sześcioma inicjałami figuralnymi.  

Na fol. 11 v, przy introicie I Niedzieli Adwentowej rozpoczynającym się od słów:  

„Ad te levavi animam meam”, artysta zakonny zamieścił przedstawienie św. Grzegorza 

Wielkiego. Na dole lewego marginesu karty 11v  namalował dodatkowo klęczącą postać 

duchownego, pogrążonego w modlitwie i odzianego w długi niebieski płaszcz i czepiec 

tego samego koloru, za którego plecami stoi patronka św. Dorota (il.165, 166, 167)595.  

                                                           
594 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 119, poz. 5.  

595 Niestety nie zachowały się żadne notatki czy wskazówki, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie postaci 

klęczącej na marginesie karty 11v. Nie wiemy zatem, czy chodzi o fundatora kodeksu, czy o jakiegoś 

ważnego rangą zakonnika. Świętą Dorotę określa natomiast atrybut trzymany w prawej ręce – gliniany 

dzban z czterema karminowymi kwiatami.  
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Scena z Adoracją Dzieciątka znajduje się przy intoicie Mszy na Oktawę Bożego 

Narodzenia na karcie 24v (il.168). Kolejne miniatury to: Chrystus Zmartwychwstały,  

fol. 83 (il.169), Wniebowstąpienie Pańskie, fol. 97 (il.170), Aniołowie adorujący 

Eucharystię w monstrancji, fol. 103v (il.171) i Trójca Święta, fol. 106 (il.172). 

          Technikę malarską anonimowego iluminatora Graduale 5/RL można określić, jako 

mało precyzyjną i szkicową. Posługiwał się on bowiem gęstymi i matowymi farbami 

temperowymi, które kładł pędzlem grubo i niedbale na pergamin. Niestety przełożyło  

się to na estetykę wykonania miniatur, których powierzchnia zatraciła gładkość  

i miękkość, nabierając chropowatości. Obramienia ramek inicjałowych, postacie czy 

listowie akantu w brzuścach liter w większości obrazów są rozmyte i niedopracowane. 

Wyjątek stanowi przedstawienie św. Grzegorza Wielkiego (il.166), które odznacza się 

starannością wykonania. Artysta zakonny zadbał o odmalowanie szczegółów takich jak 

tiara, pastorał czy załamania draperii szat Świętego. Nadał tkaninie płaszcza papieskiego 

miękki modelunek światłocieniowy. Nie ulega wątpliwości, iż wszystkie miniatury  

w kodeksie 5/RL zostały wykonane jedną „ręką”. Inicjał „A” ze św. Grzegorzem stanowi 

o kunszcie pracy bernardyńskiego mnicha. Najprawdopodobniej przy malowaniu 

pozostałych pięciu iluminacji zakonnikowi towarzyszył pośpiech, który wpłynął 

znacząco na ich poziom artystyczny, jak również zaważył na ogólnej ocenie jego 

twórczości. 

          Matową powierzchnię miniatur rozświetlało niegdyś złoto płatkowe, które 

miniaturzysta położył w wewnętrznych narożnikach ramek inicjałowych. Niestety  

na przestrzeni wieków materia złota mocno sczerniała, a jej powierzchnia pokryła  

się gęstą siecią spękań. Część jego pierwotnego blasku zachowała się jedynie w nimbach 

Grzegorza Wielkiego (il.166), Matki Bożej adorującej Dzieciątko (il.168), Chrystusa 

Zmartwychwstałego (il.169), postaci ze sceny Wniebowstąpienia Pańskiego (il.170) oraz 

Boga Ojca, Chrystusa i Gołębicy z przedstawienia Trójcy Świętej (il.172).  

          Iluminator oparł koloryt miniatur figuralnych na wąskiej gamie barw. Składa  

się on z rozbielonej ultramaryny, malachitowej zieleni, pąsowego różu oraz czerwieni.  

Dla obramień oraz inicjałów artysta wybrał pąsowy róż i malachit. Podobnie jak  

w Psalterium 6/RL kolory występują tutaj naprzemiennie – w pąsowe ramy wpisane 

zostały malachitowe litery (Adoracja Dzieciątka, Chrystus Zmartwychwstały, Trójca 

Święta) i odwrotnie – w malachitowych ramach znajdują się litery pąsowe (Anioły  

z monstrancją, św. Grzegorz Wielki, Wniebowstąpienie). Rozbieloną ultramarynę 
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widzimy w tłach trzech iluminacji: Anioły adorujące Eucharystię, Chrystus 

Zmartwychwstały, św. Grzegorz oraz w szatach postaci: duchownego z marginesu karty 

11v, Boga Ojca, Marii adorującej Dzieciątko i Marii będącej świadkiem 

Wniebowstąpienia. Czerwień w odcieniu cynobrowym pojawia się tylko raz jako tło -   

w Adoracji Dzieciątka. Płaszcze tego koloru noszą: św. Grzegorz, Chrystus 

Zmartwychwstały oraz św. Piotr w scenie Ascensio Christi. Uzupełnieniem kolorytu jest 

jasnoróżowy substrat karnacji postaci i pojawiające się gdzieniegdzie ciemne szarości 

(ziemia, na której klęczy Maria adorująca Dzieciątko, monstrancja podtrzymywana przez 

Anioły czy pagórek w scenie Wniebowstąpienia) oraz biel (szaty Aniołów i fragment 

szaty św. Grzegorza).  

          Miniatury z Graduale 5/RL przynależą do tego samego nurtu artystycznego,  

co dekoracje manuskryptów Graduale 11/RL, Psalterium 13/RL, Psalterium 6/RL oraz 

Psalterium Ms. Czart. 3619. Niewątpliwie rękopisy te mogły stanowić dla iluminatora 

kodeksu 5/RL exemplum.       

        Głębia przestrzeni w przedstawieniach 5/RL została całkowicie wyeliminowana  

na rzecz dekoracyjności. Jednobarwne płaszczyzny teł pokryte zostały siecią 

ornamentów. W trzech iluminacjach tło tworzy roślinna wić, charakteryzująca  

się długimi, cieniutkimi i poskręcanymi esowato gałązkami (Adoracja Dzieciątka, 

Chrystus Zmartwychwstały i św. Grzegorz), bliźniaczo podobna do tej, którą wykonał 

malarz Psalterium 6/RL. Ornament geometryczny zaś, w postaci kratownicy, 

odnajdujemy za Aniołami adorującymi Eucharystię (il.171) oraz za Trójcą Świętą 

(il.172). Pejzaż występujący w scenie Wniebowstąpienia został potraktowany bardzo 

schematycznie. Jedynym elementem sztafażu krajobrazowego jest ciemnoszary pagórek, 

nad którym unoszą się bose stopy Chrystusa spowite w błękitno-białym obłoku (il.170).   

          Podobnie jak w 11/RL, 13/RL, 6/RL i Ms. Czart. 3619, sceny w miniaturach 5/RL 

zostały zakomponowane w sposób prosty i przejrzysty. Przykład może stanowić Adoracja 

Dzieciątka z 5/RL (il.168) zaaranżowana dokładnie tak, jak Adoracja z Psalterium  

Ms. Czart. 3619 (il.162) –  na pierwszym planie, na ciemnoszarej ziemi klęczy Maria 

pochylona nad Dzięciątkiem otoczonym złotą poświatą. Za nimi rociąga się kobierzec 

ornamentu roślinnego. Brak jakichkolwiek elementów architektonicznych czy 

pejzażowych sprawia, iż uwaga koncentruje się tylko i wyłącznie na ich osobach oraz  

na wydarzeniu, w którym biorą udział. Ciała postaci ludzkich, które wypełniają brzuśce 

inicjałów, spowite są szczelnie w ciężkie draperie tkanin. Modelunek światłocieniowy 
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twarzy postaci z 5/RL został wydobyty w ten sam sposób, co w 11/RL i 13/RL, czyli  

za pomocą plamek bieli położonych w okolicach czoła, kości policzkowych, brody  

i wzdłuż grzbietu nosa. Bryły i kształty określa zaś nitkowaty czarny kontur, jaki widzimy  

w iluminacjach 11/RL, 6/RL i Ms. Czart. 3619. 

          Miniatura z Aniołami adorującymi Eucharystię w monstrancji z 5/RL (il.171), 

zamieszczona przy introicie Mszy Wieloczwartkowej „Cibavit eos ex adipe frumenti”, 

nosi znamiona kompozycyjne iluminacji o tym samym temacie z I cz. Antyfonarza 

Adama z Będkowa (fol. 185) namalowanej w warsztacie podwawelskim, w latach 

pięćdziesiątych XV stulecia (il.173). Artysta 5/RL odwzorował zarówno sylwetki 

Aniołów, sposób trzymania przez Nie monstrancji, a także białe powłóczyste szaty spięte 

w pasie za pomocą paska.  

 

Antiphonarium, sygn. Przyb. 1/74. 

        Sporządzenie Antiphonarium Przyb.1/74, które przynależy obecnie do zbiorów 

rękopiśmiennych Biblioteki Jagiellońskiej, datowane jest na 3 ćwierć XV wieku596. 

Anonimowy mistrz zakonny ozdobił księgę pięcioma miniaturami figuralnymi, które 

towarzyszą słowom kantyków. Koronacja Najświętszej Marii Panny, z karty 194, 

dekoruje antyfonę „Assumpta est Maria” (il.174). Iluminacja z przedstawieniem Matki 

Bożej z Dzieciątkiem na półksiężycu z maską lunarną znajduje się na fol. 214, przy 

„Nativitas gloriosae Virginis Mariae” (il.175). Trzy kolejne to: Stygmatyzacja  

św. Franciszka z fol. 247: „Franciscus vir catholicus” (il.176), św. Bartłomiej z fol. 349: 

„Tradent enim vos in concilis” (il.177) oraz Chrystus Nauczyciel z karty 366: „Hoc est 

praeceptum meum” (il.178).   

          Miniatury kodeksu Przyb.1/74 osadzone zostały w różnokolorowych fazowanych 

ramach, których narożniki artysta wypełnił złotem płatkowym. Świetliste powierzchnie 

punktowo rozświetlają matową materię iluminacji. Złoto płatkowe pojawia się również 

w nimbie Matki Boskiej i na półksiężycu, na którym spoczywają Jej stopy (il.175) oraz 

w nimbie św. Franciszka i ukrzyżowanego Chrystusa - Serafina (il.176). Pozbawione 

połysku farby temperowe położone są grubo na licu pergaminu. Zastosowanie takiej 

techniki miało duży wpływ na ukształtowanie modelunku. Iluminator wydobywał  

plastykę barwnych powierzchni w dwójnasób. Niektóre partie formował za pomocą 

                                                           
596 Rękopis posiada sygnaturę akcesyjną (tymczasową). B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 

1320-1540, s. 146; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo miniaturowe, s. 435. 
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miękkich pociągnięć pędzla, tj. płaszcze Matki Boskiej na półksiężycu (il.175)  

i św. Bartłomieja (il.177), szaty św. Franciszka (il. 176) czy Chrystusa Nauczyciela 

(il.178), w innych zaś miejscach widać użycie cieniutkiego pędzelka, który dodatkowo 

posłużył w definiowaniu szczegółów kompozycyjnych i konturowaniu brył. Drobne 

kreseczki pojawiające się w modelunku twarzy postaci, pejzażu w scenie stygmatyzacji 

czy liści akantu znamionują wpływ grafiki na twórczość naszego bernardyńskiego 

twórcy. 

          Koloryt miniatur opiera się zasadniczo na trzech barwach: niebieskiej, zielonej  

i czerwonej, przy czym to barwy zimne stanowią dominantę. Znajdujemy je w korpusach 

inicjałów, fazowanych obramieniach, szatach Matki Boskiej i w pejzażu rozciągającym 

się w scenie stygmatyzacji św. Franciszka. Soczyste kraplakowe czerwienie występują 

jako tła w przedstawieniach maryjnych: Koronacja Najświętszej Marii Panny (il.174)  

i Matka Boża na półksiężycu (il.175). Dodatkowo Chrystus Nauczyciel i św. Bartłomiej 

mają nimby wypełnione tym kolorem. Kolorystykę uzupełniają szarości szat mężczyzn  

i małego Dzieciątka Jezus. Zaskakującym elementem, w ogólnym zestawieniu barwnym, 

jest bladoróżowy inicjał „F” (il.176). Niewątpliwie jest on nawiązaniem do twórczości 

Bernardyna z Żarnowca (patrz il.96, 105). 

          Podobnie do rękopisów 5/RL, 6/RL, 11/RL, 13/RL czy Ms. Czart. 3619, miniatury 

z Antiphonarium Przyb.1/74 cechują proste układy kompozycyjne. Redakcja scen 

ogranicza się do przedstawienia najważniejszych elementów konstytuujących 

wydarzenie (krzyż z Chrystusem-Serafinem w stygmatyzacji) czy określających motyw 

ikonograficzny (atrybuty postaci: księga, miecz rzeźniczy, półksiężyc). Kontrastem  

dla klarownych układów jest dekoracyjność iluminacji. W czterech przedstawieniach: 

Chrystus Nauczyciel, św. Bartłomiej, Koronacja Marii oraz Matka Boża na półksiężycu, 

głębię obrazu wyklucza gęsty ornament roślinny, który pokrywa tła. Nieco przestrzeni 

daje pejzaż ze sceny stygmatyzacji. Jest on jednak bardzo mocno uproszczony. Ogranicza 

się do dwóch zielonych wzgórz o esowatych zarysach grzbietów i bezkresnego błękitnego 

nieba z jasną poświatą nad horyzontem. Efekt dekoracyjności wzmagają ponadto drobne, 

pokręcane listki akantu wijące się w brzuścach inicjałów, które zamykają przedstawienia 

figuralne w ozdobnych ramach. Suknię Matki Bożej i płaszcz zarzucony na ramiona  

św. Bartłomieja również pokrywa ornament. Przypomina on ten, który pojawia  

się w bernardyńskim Antiphonarium MDSd 1689 na szatach Salvatora Mundi (il.130).  

Nie jest on jednak tak płaski jak u Prokopa z Lublina, zbliża się bardziej do obrazów  
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z Przydonicy (il.112), ze Starego Sącza (il.132) czy z Cerekwi (il.144), zarówno pod 

kątem motywu, jak i opracowania malarskiego.        

         Technika i styl pracy zakonnego artysty bliskie są twórczości Mistrza Pontyfikału 

Strzępińskiego, jednego z wykonawców Antyfonarza Adama z Będkowa. Oprócz 

charakterystycznej dekoracyjności, nieskomplikowanych układów kompozycyjnych 

cechą wspólną jest kanon postaci ludzkiej. Sylwetki, szczelnie okryte draperiami 

materiału, nie są przysadziste, ale brakuje im lekkości i wyrafinowania. Głowy 

przybierają kształt spłaszczonego koła. Szeroko rozstawione oczy podkrążone są szarymi 

cieniami (por.il.179). Sceny jednoosobowe z Antiphonarium Przyb.1/74: św. Bartłomiej, 

Chrystus Nauczyciel, są niemal identycznie zakomponowane, co miniatury 

krakowskiego Mistrza: św. Jadwiga Śląska (il.180) czy św. Jakub (il.181). 

         Analogie stylistyczne dla inicjałów figuralnych z kodeksu Przyb. 1/74 odnajdujemy 

w malarstwie tablicowym oraz książkowym z obszaru Małopolski i Śląska, a także  

w grafice niemieckiego mistrza Israhela van Meckenem. 

         Inspirację do namalowania miniatury z przedstawieniem Koronacji Najświętszej 

Marii Panny (il.174) artysta zakonny zaczerpnął z malarstwa tablicowego, a dokładnie  

z obrazu z kościoła dominikańskiego w Krakowie o tym samym temacie (il.182)597. 

Wprawdzie iluminator zredukował ilość postaci biorących udział w wydarzeniu i nieco 

inaczej zakomponował ich ułożenie, ale odtworzył rozpostartą tuż za Marią i Chrystusem 

ozdobną kotarę pokrytą ornamentem roślinnym, którą podtrzymuje zastęp anielski598. 

          Św. Bartłomiej z fol. 349 znajduje swój odpowiednik w tryptyku z Niedzicy, który 

powstał w latach pięćdziesiątych XV stulecia (il.183)599. Święty ukazany jest jako 

dojrzały mężczyzna z ciemnymi mocno kręconymi włosami i gęstą brodą. Płaszcz, 

podobnie jak na tablicach, ma pokryty ornamentem. W rękach trzyma atrybuty: rzeźnicki 

nóż i zamkniętą księgę. Ozdobne jest też tło. W ujęciu formalnym miniatura  

z manuskryptu Przyb.1/74 zbliża się też do grafiki Meckenema (il.184).  

          Pod sierpem księżyca, który depcze Matka Boża na fol. 214, znajduje się męskie 

oblicze. Motyw maski lunarnej odnajdujemy w dziele Jana z Żytawy – Mszale z kościoła 

                                                           
597 Obraz przechowywany obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie.  

598 W obrazie z krakowskiego kościoła dominikańskiego kotarę podtrzymuje dwóch Aniołów, natomiast  

na miniaturze stradomskiej zza tkaniny wystaje sześć głów anielskich.  
599 Tryptyk znajduje się w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Niedzicy. 
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św. Elżbiety we Wrocławiu (il.185)600. Bernardyńskie przedstawienie, tak jak w Mszale 

Jana z Żytawy ma rogi skierowane ku dołowi. Miniaturze bliższy był jednak obraz  

z Przydonicy (il.112). Łączy je nie tylko ułożenie półksiężyca, ale też ornament 

pokrywający szaty Marii (z tą różnicą, że w Przydonicy ozdobiony jest płaszcz,  

a w miniaturze suknia).  

         Statyczna poza i układ ciała Chrystusa Nauczyciela (il. 178), z fol. 366, przypomina 

miniaturę z Graduale 11/RL (il.136). Być może inspiracją do powstania takiego 

przedstawienia była „rodzima” klasztorna twórczość. 

 

Graduale, sygn. Ms. Czart. 2827. 

        Miodońska przyjmuje, że rękopis Graduale de tempore et de sanctis o sygnaturze 

Ms. Czart. 2827 sporządzono w latach osiemdziesiątych XV wieku601. Wykonano go  

w skryptorium stradomskim, skąd trafił do konwentu leżajskiego, założonego w 1608 r. 

W posiadaniu Biblioteki Książąt Czartoryskich znalazł się dopiero po 1875 roku, 

najprawdopodobniej za sprawą jednego z krakowskich antykwariuszy (nazwisko nie jest 

znane, przypuszczać można, że chodzi o Erwina Redla). 

         Cztery miniatury figuralne zdobiące tekst manuskryptu odróżniają się stylem  

od innych powstałych w murach klasztoru krakowskiego w XV w. Noszą znamiona 

indywidualnego stylu iluminatora. Pierwsza z nich znajduje się na karcie 40, przy 

introicie Mszy na Oktawę Bożego Narodzenia „Puer natus est” i zawiera scenę Adoracji 

Dzieciątka (il.186). Druga, z fol. 81, zdobi słowa „Resurrexi et adhuc tecum sum” 

rozpoczynające Mszę na Niedzielę Wielkanocną i przedstawia Zmartwychwstałego 

Chrystusa (il.187). Kolejne dwie iluminacje to: Wniebowstąpienie Pańskie przy introicie 

Mszy Ascensio Domini „Viri Galilei”, fol. 89 (il.188) oraz Ofiarowanie w świątyni,  

fol. 122v – przy Mszy na Święto Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny (il.189).  

         Znamienny jest sposób, w jaki iluminator Ms. Czart. 2827 nanosił farby  

na powierzchnię pergaminowych kart. Kładł je grubo rozedrganymi pociągnięciami 

pędzla, którego dukt zostawiał ślady w postaci bruzd i reliefów. Technika ta odcisnęła 

                                                           
600 Rękopis sporządzono ok. 1415 r. Zaginiony.  
601 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 150. Lenart wskazuje II połowę  

XV wieku, zob. tenże, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 216-217; K. Płonka-Bałus, 

Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych europejskich rękopisów, s. 23 - 24. Rękopis jest własnością 

Fundacji Książąt Czartoryskich. 
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mocne piętno na określaniu kształtu form i modelunku. Kontury szczegółów sztafażu 

architektonicznego czy pejzażowego, a nawet fizjonomicznego postaci tracą na ostrości. 

Twarze (oprócz Marii z Adoracji Dzieciątka) wydają się być kompilacją kolorowych 

kresek, punkcików i plamek. Artysta wydobywał światłocień za pomocą jaśniejszych 

barw lub bieli. Najbardziej widoczne jest to w miniaturze z Chrystusem 

Zmartwychwstałym (il.187), którego nagi korpus pokryty jest poziomymi pociągnięciami 

białego pigmentu. To samo dotyczy lica Zbawcy. Dwie pionowe linie na Jego czole miały 

oddać wyraz bolesnej ekspresji. Modelunek draperii, które obficie spowijają sylwetki 

postaci, odznacza się głęboką rzeźbą. Załamania tkanin mają urozmaicony, ale ostry, 

rysunek wewnętrzny. 

        Oprawę scen, których narracja jest zwięzła i oszczędna, charakteryzuje bogactwo 

detali. Szereg szczegółów iluminator wydobył w Ofiarowaniu w świątyni (il.189): rant 

płaszcza Matki Bożej wykończony jest ornamentem złożonym z drobniutkich kropeczek, 

kobieta schowana za Marią trzyma w rękach dwie białe gołębice z czerwonymi 

dzióbkami, pieczołowicie zostały odmalowane też czołganki na oślim łuku, widoczną 

część ołtarza zdobi motyw kwiatowy, zaś białe konopeum - poziome czerwone pasy. 

Podobnie przedstawia się Adoracja Dzieciątka (il.186): krawędź sukni Marii pokrywa 

lamówka z kropeczek, gęsta trawa pełna jest kolorowych kwiatuszków, a z pyska osła 

wystają żółte źdźbła siana. Dbałość o szczegóły wybija się na pierwszy plan  

w miniaturze ze Zmartwychwstałym Chrystusem (il.187): na szczycie wzgórza  

(po prawej) znajduje się biały zameczek z czerwoną dachówką, wokół którego na zielonej 

trawie rosną żółte i czerwone kwiaty, drugi pagórek (po lewej stronie) pokryty jest 

kępkami trawy i drzewkami, zbroje śpiących żołnierzy mają okrągłe nałokietniki. Nawet 

perizonium Chrystusa wykańcza zdobienie z białych punkcików.  

         Iluminacje Graduale de tempore et de sanctis Ms. Czart. 2827 pulsują barwami. 

Biorąc pod uwagę rozłożenie poszczególnych kolorów, wydawałoby się, że dominantę 

stanowią odcienie zimnych zieleni i niebieskiego, zaś ciepła czerwień tworzy jedynie 

mocniejsze akcenty. Jednakże spora liczba odmalowanych w różnych kolorach (bieli, 

żółci, szarości, ugrów) elementów powodują, iż miniatury iskrzą feerią barw.  

         Artysta osadził Wniebowstąpienie (il.188), Adorację Dzieciątka (il.186) oraz 

Zmartwychwstanie (il.187) na tle, mniej lub bardziej, rozbudowanego pejzażu,  

zaś Ofiarowanie w świątyni (il.189) we wnętrzu gotyckiej komnaty. Mnogość detali, 

rozedrgane kontury, a także żywa kolorystyka sprawiają, że iluminacje są bardzo 
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dekoracyjne. W natłoku wymienionych elementów ginie próba oddania perspektywy  

i głębi obrazu.  

          Charakterystyczna wibracja konturów i kładzionej grubo farby zbliża miniatury 

bernardyńskie do Graduału łęczyckiego (il.140). Zestawienie iluminacji świadczy o tym, 

że obaj artyści dbali ponad miarę o detale w opracowywanych scenach (patrz: Adoracja 

Dzieciątka z manuskryptu łęczyckiego, il.190). Z kolei postać Chrystusa 

Zmartwychwstałego zdaje się być kopią grafiki L 47 niemieckiego drzeworytnika Mistrza 

E.S. (il.79). Sposób potraktowania materii malarskiej, koloryt, w którym szczególną rolę 

odgrywają turkusowe zielenie i błękity oraz rozedgrany rysunek każe domniemać,  

iż zakonnemu miniaturzyście dobrze znane było czeskie malarstwo książkowe końca  

II połowy XV wieku. Miodońska przypuszcza nawet, że mnich mógł pochodzić z Moraw, 

gdzie zaznajomił się z dziełami ołomunieckiego Mistrza Brewiarza Fryderyka III, takimi 

jak Mszał Jana z Bludova datowany na 1466 rok, czy Mszał Benedykta z Louky  

z 1483 r.602 

 

Miniatura z Ukrzyżowaniem, sygn. Ink. Czart. 189II. 

         Na uwagę zasługuje miniatura, która przedstawia Ukrzyżowanego Chrystusa wraz 

ze stojącymi pod krzyżem patronami Zakonu – świętym Franciszkiem z Asyżu i świętym 

Bernardynem ze Sieny (il.191). Wycięto ją z rękopisu liturgicznego, a następnie wklejono 

w oprawę inkunabułu (sygn. Ink. Czart. 189II), używanego niegdyś przez bernardynów 

w Przeworsku603. W związku z jej pochodzeniem i losami rodzi się wiele pytań, na które 

niestety nie można dać jednoznacznych odpowiedzi. Temat ikonograficzny wskazuje,  

iż była ona częścią dekoracji malarskiej manuskryptu predestynowanego do użytku 

obserwantów. Cechy stylistyczne dowodzą, że księga musiała zostać sporządzona nie 

później niż w II połowie XV stulecia. Powiązanie jej z warsztatem stradomskim wydaje 

się być słuszną supozycją, za którą przemawiają również przesłanki historyczne. Klasztor 

przeworski, założony w 1465 roku, stanowił dla prowincji polskiej ważną placówkę  

na drodze do Lwowa. Zamieszkał w niej, między innymi, Piotr Kandyd (zm. 1495 r.), 

                                                           
602 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 150. Mszał Jana z Bludova znajduje się 

obecnie w Ołomuńcu, Státní okresní archiv, sygn. CO 45, natomiast Mszał Benedykta z Louky – Praga, 

Památnik národniho pisemnictvi, Strahovská knihovna, sygn. DG III 14. 
603 B. Miodońska, Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy w. XV, s. 57; B. Miodońska, Małopolskie 

malarstwo książkowe 1320-1540, s. 148.  
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jeden z towarzyszy Jana Kapistrana. Przeworsk ponadto cieszył się wielką 

przychylnością, rezydującego głównie w Krakowie, wikariusza zakonu Michała Bala 

(zm. 1495 r.), który wzbogacił tamtejszą książnicę wieloma cennymi woluminami604. 

Wydaje się wielce prawdopodobne, że ze względu na silne związki Przeworska z główną 

siedzibą prowincji, rękopis zdobiony miniaturą z Ukrzyżowaniem wykonano, może 

nawet na polecenie samego Michała Bala, w pracowni bernardynów krakowskich,  

a następnie przekazano do konwentu leżącego na ziemi czerwonoruskiej605.  

Za słusznością postawionej tezy przemawia dodatkowo fakt, iż Przeworsk dopiero  

w 1518 roku włączono w obszar kustodii lwowskiej. Kiedy dokładnie wycięto miniaturę 

– nie wiadomo606. 

         Stan zachowania miniatury jest zły. Do skórzanej okładki książki przywarła 

powierzchnia jednej trzeciej górnej części miniatury i fragment jej prawego boku,  

co spowodowało nieodwracalne zniszczenia. Figura Zbawcy widoczna jest tylko  

w połowie. Dostrzec można wąską kibić Syna Bożego, biodra okryte białym perizonium 

oraz nogi ze stopami przybitymi do belki krzyża. Znacznym przetarciom uległy także 

pigmenty. Uniemożliwia to charakterystykę warstwy malarskiej, pod kątem sposobu 

kładzenia farb i operowania światłocieniem, jak również określenia pierwotnej 

kolorystyki. Postacie Świętych przypominają wręcz szkice. Brunatnoszare plamy, 

wyznaczające zarys ich sylwetek, zostały okonturowane ciemną linią wykonaną 

cieniutkim pędzelkiem. Ledwo zauważalne są rysy twarzy. Jedynie u św. Bernardyna 

widzimy kontur oczu, drobnego nosa i linię ust. Nie jesteśmy jednak w stanie odczytać, 

czy lica przedstawiają mężczyzn sędziwych czy też w średnim wieku.  Na przykładzie 

św. Franciszka możemy określić dokładniej szaty, w które odziani są patroni. Są to proste 

habity, z długimi rękawami, przewiązane w pasie postronkiem z trzema węzłami. 

Ramiona okrywa im krótka peleryna z półkolistym kapturem przylegającym do tyłu 

głowy. Obaj Święci zwróceni są w stronę Ukrzyżowanego Zbawcy. Św. Franciszek 

dzierży w prawej dłoni zamkniętą księgę, a w lewej krzyż łaciński o ramionach 

                                                           
604 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 63.  

605 Jak wiadomo działania takie były częstą praktyką u bernardynów.   
606 Być może na skutek pożaru, jaki strawił część zabudowań kościelno-klasztornych w Przeworsku pod 

koniec lat dziewięćdziesiątych XV wieku, księga uległa znacznemu zniszczeniu, a zakonnicy wycięli 

miniaturę ponieważ stanowiła dla nich ważny artefakt. Fakt wklejenia jej w okładkę inkunabułu będącego 

w użytku przez bernardynów wyklucza raczej opcję wycięcia jej przez XIX-wiecznych kolekcjonerów.  
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zakończonych potrójnym liściem koniczyny. Atrybuty św. Bernardyna są mniej 

widoczne, ale z ich zarysów wynika, iż podobnie jak Biedaczyna z Asyżu, podtrzymuje 

lewym ramieniem księgę, natomiast w drugiej dłoni trzyma glorię z napisem „IHS”.            

          Zachowana linia barwna to trzy kolory: brunatnoszary (habity zakonników, ziemia, 

na której stoją), jasnopomarańczowy (tło) i ciemnożółty (belka krzyża). Uzupełnia  

ją cielisty odcień karnacji Chrystusa, ciemnoszary kontur sylwetek oraz złoto widoczne 

w partiach nimbów św. Franciszka i św. Bernardyna, a także trzymanych przez nich 

przedmiotów (krzyż i gloria).  

          W tablicowym malarstwie małopolskim napotykamy na jeden przykład: tryptyk  

z Koronacją Najświętszej Marii Panny z Łopusznej, na którym występują równocześnie 

dwaj Święci (il.192). Wizerunek św. Franciszka znajduje się na dolnej kwaterze lewego 

skrzydła, zaś św. Bernardyna – na dolnej kwaterze prawego skrzydła. Podobieństwo  

w ujęciu sylwetki i typie fizjonomicznym widoczne jest jedynie między postaciami 

Bernardynów. Taką samą figurę Świętego, w habicie z kapturem, księgą  

w dłoni i glorią z napisem „IHS” o okrągłej łysej głowie widzimy w tryptyku  

z Maciejowic (il.193). Z kolei z obrazem z Korzennej łączy naszą miniaturę temat, a więc 

Ukrzyżowanie. Niestety spore przetarcia w obrębie sylwetki Bernardyna na obrazie 

tablicowym nie pozwalają na wskazanie bliższych analogii z miniaturą (il.194)607. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
607 Obraz – Ukrzyżowanie Małe z Korzennej znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.  
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2. Manuskrypty z lat 1501 – 1590. 

 

 Graduał Odrowążów, sygn. 7/RL.    

          Rękopis o sygnaturze 7/RL, zwany Graduałem Odrowążów, powstał w drugim 

dziesięcioleciu XVI wieku. Na marginesie pierwszej i dwunastej karty odnajdujemy 

wizerunki fundatorów kodeksu ukazanych jako adorantów. W ich identyfikacji pomagają 

dwa herby - Odrowąż i Topór, które iluminator umieścił na fol. I (il.195). Powiązać  

je można z Beatą Odrowążówną z Tęczyńskich (h. Topór) oraz jej synem Janem, 

wojewodą bełskim, ruskim i starostą samborskim (h. Odrowąż)608. Księga posiada stare 

sygnatury biblioteki konwentu lwowskiego (178 i H84). Wydaje się jednak mało 

prawdopodobne, aby księgę sporządzono dla tamtejszego klasztoru. Badania 

Miodońskiej wykazały, iż manuskrypt zamówiła między 1513 a 1517 rokiem  

dla obserwantów samborskich Beata Tęczyńska609. Do Lwowa trafił zapewne po kasacie 

klasztoru w Samborze, której dokonano w 1786 roku na skutek rozporządzeń cesarza 

Józefa II610. Za tym, że Graduał destynowany był dla zakonu przemawiają pojawiające 

się często w rubrykach sformułowania sacerdos (kapłan) oraz fratres (bracia), jak 

również oznaczone jako duplex maius: dzień św. Franciszka (fol. CLIII, CLIV), święto 

otrzymania stygmatów (fol. CL, CLII), dzień św. Ludwika z Tuluzy (fol. CXLVIII)611. 

                                                           
608 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 53.  

609 Świadczą o tym przytoczone przez Miodońską fakty historyczne. Otóż Jan Odrowąż ze Sprowy (mąż 

Beaty Tęczyńskiej) ufundował w 1474 roku konwent bernardyński w Samborze. Po jego śmierci  

w 1485 r. opiekę nad bernardynami przejęła Beata wraz z młodszym synem Janem. W wyniku licznych 

najazdów tatarskich obserwanci opuścili samborską siedzibę w 1498 r. (powrócili do niej ok. 1502 r.). 

Wtedy też rozkradziono gromadzone tam paramenty oraz księgi liturgiczne. W 1515 roku, na prośbę Beaty, 

zorganizowano w Samborze kapitułę prowincjonalną i zaczęto zaopatrywać konwent w rękopisy niezbędne 

do odprawiania Officium divinum. Tuż przed kapitułą w 1513 roku zmarł ukochany syn Beaty Jan 

(młodszy). Miodońska przyjmuje, iż fundacja rękopisu mogła wiązać się, z którymś z tych dwóch 

wydarzeń. Manuskrypt mógł być zamówiony na obrady kapituły (jako wyraz zasług rodu Odrowążów  

dla zakonu) lub jako wotum dla upamiętnienia śmierci syna. Datę końcową wyznacza śmierć Beaty w 1517 

roku. Zob. B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 55 -57 oraz Jan 

Komorowski, Memoriale, s. 267, 269, 313. 

610 Dekret cesarza Józefa II z 12 stycznia 1782 r. stanowił o likwidacji „wszystkich męskich i żeńskich 

zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką”. Wobec 

klasztoru bernardyńskiego w Lwowie uchylono decyzję o kasacie, zob. K. Kantak, Bernardyni polscy,  

t. 2, s. 562.  

611 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 40. 
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Na podstawie pobożnej inwokacji do Marii, którą skryptor umieścił na kolofonie CXCIIv, 

uczona ustaliła, iż księga musiała powstać w skryptorium zakonnym, najpewniej 

stradomskim, gdyż w tym czasie (do 1518 r.) Sambor przynależał do kustodii zakonnej 

krakowskiej612. 

          Na dekorację malarską rękopisu składa się osiem inicjałów z przedstawieniami 

figuralnymi, przy czym sześć znajduje się przy introitach mszy w części Proprium  

de tempore, dwie zaś umiejscowione są w części Proprium de sanctis. Iluminacje,  

ze względu na różnice stylistyczne, możemy podzielić na dwie grupy.  

         Pierwsza, nosząca znamiona późnogotyckie, obejmuje miniatury z wizerunkami: 

Matki Boskiej na półksiężycu adorowanej przez Jana Odrowąża (młodszego) z fol. I 

(il.196), Dzieciątka Jezus adorowanego przez Beatę Tęczyńską z fol. XII (il.197) oraz 

Chrystusa Zmartwychwstałego z fol. LXVI (il.198).  

         Zespół pięciu pozostałych iluminacji ma charakter renesansowy. Należą do niego: 

Wniebowstąpienie, fol. LXXXIv (il.199), Zesłanie Ducha Świętego, fol. LXXXIV 

(il.200), Izraelici zbierający mannę, fol. CXLIIv (il.201), Koronacja Matki Bożej,  

fol. CXLIII (il.202), Spotkanie Chrystusa z Marią, fol. CXLV (il.203).  

          Akcenty późnogotyckie w dekoracji Graduału 7/RL nie wykluczają przyjętego 

przez Miodońską datowania na początek XVI wieku613. Stanowią potwierdzenie, że nad 

manuskryptem pracowali dwaj różni iluminatorzy. Artysta, który wykonał miniatury  

z grupy pierwszej zapewne należał do starszego pokolenia i nawiązywał do form 

wykształconych w sztuce zakonu w 3 ćwierci XV wieku. 

         Wszystkie przedstawienia z grupy „późnogotyckiej” ujęte są w fazowane 

obramienia zmieniające na przemian, w połowie swych krawędzi, barwy. Listowie 

akantu, które wypełnia brzuśce inicjałów, przynależy genetycznie do XV wieku. Zbliżone  

w kształcie odnajdziemy w rękopisach 12/RL (il.96-103) i 16/RL (il.123-127). 

Odniesieniem do estetyki późnego średniowiecza jest również kolorystyka miniatur. 

Jaskrawe czerwienie, intensywne zielenie i kobaltowe granaty koegzystują  

z rozbielonymi błękitami, szarościami i różami. Złoto płatkowe, dobrze wypolerowane, 

wypełnia tła i wewnętrzne narożniki ramek. Zajmuje stosunkowo duże obszary,  

                                                           
612 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 58. 

613 Lenart, zapewne ze względu na obecność w dekoracji Graduału miniatur o charakterze późnogotyckim 

datuje księgę na II połowę XV wieku, zob. Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 120-121. 

W spisie iluminacji figuralnych pominął przedstawienie Koronacji Marii z fol. CXLIII. 
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co sprawia, że mimo użycia przez malarza matowych, kryjących gwaszy, powierzchnia 

miniatur iskrzy blaskiem. Kształty określa mocne i nieco sztywne konturowanie. 

Widoczne jest to przede wszystkim w sposobie załamań draperii i kanciastych filakterii, 

które pojawiają się nad fundatorem (il.196) i nad Dzieciątkiem Jezus adorowanym przez 

Beatę Tęczyńską (il.197). W podobnym tonie prezentuje się modelunek. Jest on twardy  

i graficzny. Gdzieniegdzie tylko występuje w postaci delikatnych pionowych bądź 

ukośnych kreseczek przypominających szrafowania stosowane w sztuce drzeworytniczej 

(zwoje akantu w brzuścach, fragment ziemi, na której stoi Zmartwychwstały Chrystus, 

il.198).  

          Iluminator osadził postacie ludzkie na płaskim neutralnym tle pozbawionym 

wszelkich szczegółów sztafażu architektonicznego czy pejzażowego, przez  

co koncentruje się na nich cała uwaga. Figury, o nieco przysadzistych sylwetkach, 

powtarzają ten sam typ morfologiczny. Twarze o bladej karnacji mają subtelnie 

wyrysowany kontur łuków brwiowych, drobne nosy i usta. Głowy przybierają „jajowaty” 

kształt. Frontalne ujęcia, zastygłe ruchy i woskowa cera nadają im charakteru 

„marionetek”614. Wymienione cechy zbliżają w ujęciu formalnym postacie z miniatur 

pierwszej grupy 7/RL do tych, które malował Bernardyn z Żarnowca (Psalterium 12/RL, 

il.96-103; Psalterium 15/RL, il.104-107) oraz kontynuatorzy jego stylu – Prokop  

z Lublina (Antiphonarium MDSd 1689, il.128-130) czy anonimowy mistrz 

Antiphonarium 16/RL (il.123-127).   

         W lewym górnym narożniku karty I widnieje miniatura z Matką Bożą  

na półksiężycu i ozdabia introit „Ad te levavi animam meam” (il.196). Na prawym 

marginesie artysta umieścił klęczącego na skrawku trawy fundatora (ukazanego jako 

młodzieńca o jasnych włosach), który wpatrzony w Marię z Dzieciątkiem składa ręce  

w geście modlitewnym. Nad jego głową powiewa banderola z napisem „O mat(er)  

dei memento”, a pod jego nogami na złotym haku zawieszone są dwie tarcze herbowe 

(Odrowąż i Topór). Przyjęta poza, uniesiona do góry głowa, a także układ draperii sukni 

upodabnia fundatora do figury Chrystusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym  

z Psalterium 12/RL (il.97). Również dla figury Marii odnajdujemy analogię w kręgu 

iluminatorstwa zakonnego. Sposób ułożenia ciała i trzymania na rękach Dzieciątka Jezus 

(ubranego w tunikę, błogosławiącego, z jabłkiem w lewej dłoni) podobny jest do Matki 

                                                           
614 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 41. 
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Boskiej z Psalterium Ms. Czart. 3619 (il.164). Opracowanie zaś rysów twarzy zbliża  

Ją do Marii z rękopisu ozdobionego przez Prokopa MDSd 1689 (il.129).  

          Przy introicie Mszy na Boże Narodzenie „Puer natus est”, na karcie XII, znajduje 

się wizerunek Dzieciątka Jezus siedzącego na zielonej trawie i trzymającego w dłoniach 

złote jabłko, nad którego głową iluminator umieścił białą szarfę z tekstem w języku 

staroniemieckim: „EYN SELIGS YOR” (il.197). Przedstawienie jest odwzorowaniem, 

zarówno pod kątem treści z filakterii, jak również kompozycji, niemieckich grafik 

ulotnych zawierających życzenia noworoczne (il.204)615. Z lewej strony miniatury  

z Dzieciątkiem, na marginesie karty, artysta namalował fundatorkę kodeksu, wspominaną 

już Beatę z Tęczyńskich. Kobieta klęczy z dłońmi ułożonymi do modlitwy, wzrok kieruje 

ku malutkiemu Chrystusowi. Odziana jest w prostą szarą suknię przewiązaną sznurem  

w pasie. Ramiona okrywa jej długi płaszcz tego samego koloru co suknia, głowę spowija 

biały zawój. Strój fundatorki odpowiada szatom noszonym w tym czasie przez tercjarki. 

Poniżej znajduje się ciemnoróżowa tarcza herbowa z dwoma złotymi inicjałami „J/M”.  

          Ostatnią iluminacją z grupy „późnogotyckiej” jest Chrystus Zmartwychwstały  

z karty LXVI, wpisany w kobaltowy inicjał „R” (il.198). Z ciemnym i intensywnym 

kolorem litery kontrastuje przedstawienie Zbawcy o delikatnej karnacji, którego ciało 

spowija bladoróżowy długi płaszcz. Złoto płatkowe pokrywające tło nadaje eterycznej 

figurze Chrystusa niemalże niematerialnego blasku. W sensie ogólnym, jak i w 

szczegółach, takich jak tło pokryte ozdobnymi rombami, ułożenie płaszcza (okrywa 

ramiona, ale nie jest spięty pod szyją), gest błogosławieństwa, laska zakończona krzyżem 

trzymana w lewej ręce, ślady po męce na dłoniach, stopach i na piersi  - miniatura z 7/RL 

przypomina do złudzenia dzieło o tym samym temacie sporządzone przez Bernardyna  

z Żarnowca w Psalterium 12/RL (il.96).  

          Grupa druga „renesansowych” inicjałów figuralnych z Graduału 7/RL, 

wymieniona na s. 172, tylko w niewielkim stopniu nawiązuje do tradycji późnogotyckich, 

z którymi tak mocno związany był mistrz grupy pierwszej. Charakter miniatur przynależy 

bowiem do stylu, jaki rozwinął się w małopolskim malarstwie książkowym w pierwszych 

dwóch dziesięcioleciach XVI wieku.   

          Ramki, w które wpisane są przedstawienia przyjmują formę architektoniczną. 

Wyglądem przypominają marmurowe profilowane obramienia okienne, co podkreśla 

                                                           
615 P. Heitz, Neujahrswünsche des XV. Jahrhunderts, Strassbourg 1900, s. 30, 38; B. Miodońska, Iluminacje 

Graduału bernardyńskiego, s. 46; B. Miodońska, Katalog malarstwa miniaturowego, poz. 112, s. 117.  



  

 

  

175 

 

dodatkowo bladoróżowy i szaro-beżowy kolor wybrany przez iluminatora do ich 

namalowania. Znajdujące się we wnętrzach ramek inicjały mają brzuśce wypełnione 

suchymi i poskręcanymi listkami. Litery „S” (Zesłanie Ducha Świętego - il.200, 

Spotkanie Chrystusa z Marią - il.203) oraz „C” (Izraelici zbierający mannę, il.201)  

są wyplecione z wyschniętych łodyżek. Taki sposób ujęcia inicjału stanowił novum  

w miniatorstwie bernardyńskim. Po raz pierwszy pojawił się w III tomie Graduału Jana 

Olbrachta (De Beata Virgine, sygn. 42 KP) ukończonym w 1506 roku i stanowił zapewne 

wzór dla malarza grupy „renesansowej”616. 

           Postacie ludzkie wypełniające sceny różnią się definitywnie od figur z grupy 

pierwszej. Każdej z nich artysta nadał indywidualne rysy twarzy i fizjonomię. Marię 

widzimy w dwóch odsłonach – jako młodą (Spotkanie z Chrystusem - il.203, Koronacja 

– il.202) oraz jako starszą kobietę (Zesłanie Ducha Świętego – il.200, Wniebowstąpienie 

– il.199). Wśród brodatych apostołów wyróżnia się św. Piotr ukazany z łysą do połowy 

czaszką i siwymi włosami. Miniatura z Izraelitami zbierającymi mannę (il.201) jest 

najciekawsza pod kątem zróżnicowania nie tylko rysów, ale także strojów. Podczas, gdy 

apostołowie niezmienne noszą proste tuniki z narzuconymi na ramiona płaszczami, tutaj 

widzimy sędziwego Mojżesza ubranego w czarną suknię z ornatem na piersiach, kobietę 

z białym czepcem na głowie, mężczyznę zbierającego mannę do wiklinowego kosza  

w kaftanie z ozdobnie wykończonymi rękawami i młodzieńca noszącego na głowie 

wysoki kapelusz. Sylwetki są przysadziste i krępe, brak im smukłości i delikatności. 

Mimika, ekspresja twarzy oraz gestykulacja zostały dopasowane do charakteru 

rozgrywającego się wydarzenia. Apostołowie w scenie Wniebowstąpienia (il.199)  

z uwielbieniem wpatrują się w znikającego w obłokach Zbawcę. W Zesłaniu Ducha 

Świętego ze skupieniem i pochylonymi głowami wsłuchują się w słowa św. Piotra, który 

głosi z ambony (il.200). Maria, z kolei, z pokorą przyjmuje koronę z rąk Syna Bożego 

oraz oderwana od lektury Pisma Świętego odwraca głowę ku nachodzącemu ku niej 

Chrystusowi (il.203). Na twarzach Izraelitów gości zaś delikatny uśmiech, który wyraża 

wdzięczność za otrzymaną od Stwórcy pomoc (il.201).  

          Iluminator zróżnicował też miniatury pod kątem scenerii, w których rozgrywają się 

poszczególne historie. We Wniebowstąpieniu i scenie z Izraelitami widoczny jest zarys 

krajobrazu: brunatnoszara skała pokryta kępkami wysuszonej trawy (Wniebowstąpienie, 

il.199) czy zielona równina z dwoma skałami (Izraelici, il.201). W obu przedstawieniach 

                                                           
616 Rękopis Graduał Jana Olbrachta znajduje się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.  



  

 

  

176 

 

brakuje jednak głębi pejzażu. Bezkresne niebo zastąpione zostało taflą złota płatkowego. 

Takie samo złote tło, nawiązujące do tradycji minionej epoki, odnajdujemy w Koronacji 

Marii. Inaczej prezentują się sceny Zesłania Ducha Świętego (il.200) i Spotkania 

Chrystusa z Marią (il.203), które odbywają się we wnętrzach komnat o szarych 

kamiennych ścianach i belkowych drewnianych stropach. Niestety źle wykreślona 

perspektywa pomieszczeń, a także posadzki obnażyła brak wiedzy artysty o jej budowie. 

Miodońska przypuszcza, że jednym ze sposobów zamaskowania nieumiejętności  

w wyznaczaniu tzw. „dystansu” było zastosowanie mijających się fug na podłodze617.  

          Przy oglądaniu miniatur mistrza grupy drugiej towarzyszy nieodparte wrażenie,  

że doborem barw i sposobem ich rozmieszczenia rządzi pewna określona zasada 

narzucona przez artystę. Otóż, w obrzeżach kompozycji (ramy i inicjały) zastosował 

stonowany koloryt, na który składają się brudne róże, spokojna zieleń malachitowa, 

brunatne ugry i szarości. Podobnie przedstawiają się tła. Złoto płatkowe oraz cała gama 

szarości w pomieszczeniach stanowią neutralny podkład dla feerii barw znajdujących  

się wewnątrz scen. Intensywne i soczyste kolory, takie jak: ciemny lazurowy błękit, 

cynobrowe, kraplakowe i makowe czerwienie, barwa cytrynowożółta, pojawiają  

się w szatach postaci. Akcentami dodatkowo podkreślającymi jaskrawość kolorytu szat 

są: widoczna gdzieniegdzie zieleń, czerń oraz czysta biel welonu Matki Bożej.   

          Mistrz grupy „renesansowej” aranżując kompozycje figuralne opierał się na 

drzeworytach Hansa Schäufeleina, przedrukowanych w 1507 roku przez Urlicha Pindera 

w „Speculum passionis domini nostri Ihesu Christi”. Wzbogacał je również motywami 

zaczerpniętymi z grafik Martina Schongauera oraz Albrechta Dürera. Analogie 

stylistyczne dla miniatur z 7/RL, jakie znajdujemy w rękopisach wykonanych  

w Krakowie na początku XVI wieku: Mszale kaplicy Wniebowzięcia Marii z katedry 

wawelskiej 4 KP (ok. 1500 r.), Mszale jasnogórskim Jagiellonów (ok. 1506-1507 r.) oraz 

dwóch księgach przeznaczonych dla biskupa Erazma Ciołka – Pontyfikale (ok. 1510-

1515 r.) i Mszale (ok. 1515 r.), świadczą o tym, że były one bardzo dobrze 

bernardyńskiemu artyście618. 

                                                           
617 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 51. 

618 Rękopisy znajdują się kolejno: Mszał kaplicy Wniebowzięcia Marii – Archiwum Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie (sygn. 4 KP), Mszał jasnogórski Jagiellonów – Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie 

(sygn. III-3, olim.R.589), Pontyfikał Erazma Ciołka – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (sygn. 

Ms. Czart. 1212V), Mszał Erazma Ciołka – Biblioteka Narodowa w Warszawie (sygn. Rps 3306 III). 
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           Scena Wniebowstąpienia (il.199) odnosi się do grafiki Schäufeleina o tym samym 

temacie, umieszczonej w „Speculum passionis” na karcie 72v (il.205). Podobieństwo 

zachodzi w sposobie zakomponowania całości przedstawienia: na pierwszym planie 

klęczy Matka Boska ukazana jako starsza kobieta z welonem na głowie, obok niej 

znajduje się św. Piotr. Pagórek, nad którym unoszą się nogi Zbawcy wstępującego  

na Niebiosa, otacza krąg apostołów. Tak jak w grafice - jedynym elementem sztafażu 

pejzażowego w miniaturze jest wspomniany pagórek, niebo zasnute chmurami mnich 

zastąpił złotą taflą. Szczegółem skopiowanym z grafiki są małe kamyczki rozsiane 

między klęczącymi na trawie postaciami. Kształt pagórka przypominający kopiec 

pokryty zieloną poduszką trawy iluminator zaczerpnął, z kolei, z miniatur  

z Wniebowstąpieniem z Mszału jasnogórskiego (il.206) oraz Pontyfikału Erazma Ciołka. 

Paralelnie, jak w wymienionych iluminacjach, Maria z 7/RL ma płaszcz koloru 

kobaltowego, którego poły wysuwają się do przodu, a szata św. Piotra przybiera 

cynobrowy odcień czerwieni. Elementem wspólnym jest też rozmieszczenie apostołów 

w niemalże „izokefaliczny” sposób.  

            Z drzeworytu Schäufeleina, przedstawiającego Zesłanie Ducha Świętego (il.207), 

iluminator zakonny przejął koncepcję umieszczenia sceny w komnacie, zaś z grafiki 

Dürera B 53, pochodzącej z „Małej Pasji”, zapożyczył języki ognia unoszące się nad 

głowami postaci (il.208). Więcej podobieństw łączy jednak miniaturę z 7/RL  

z przedstawieniami o tym samym tytule w Mszale jasnogórskim (il.209) i Mszale Erazma 

Ciołka (il.210). Identycznie prezentuje się postać Matki Bożej. Siedzi Ona w centrum,  

na drewnianym krześle z rękoma złożonymi do modlitwy (rękopis jasnogórski). Ubrana 

jest w ciemnożółtą suknię z narzuconym na ramiona lazurowym płaszczem, a Jej głowę 

spowija biały welon. Otacza ją tłum apostołów. W oddali, we wnętrzu komnaty, 

przemawia z ambony św. Piotr.  

          Redakcja sceny Spotkania Chrystusa z Marią (il.203) jest zbliżona do grafiki Hansa 

Schäufeleina (il.211). Drzeworyt ten mógł stanowić wzór dla naszego miniaturzysty. 

Dwuosobowe przedstawienie rozgrywa się w komnacie o kolebkowym stropie. Wiernie 

odwzorowana została postać Chrystusa, którego rozwiany płaszcz wygląda jakby Zbawca 

dopiero co zstąpił z Niebios. Trzymana przez niego długa laska zakończona krzyżem 

przypomina jednak tę z ryciny B 30 Albrechta Dürera (il.212). Na pulpicie klęcznika leży 

otwarta księga. Od kompozycji Schäufeleina różni iluminację z 7/RL kilka szczegółów, 

m.in.: wystrój komnaty został zredukowany do minimum, brakuje rozwieszonych tkanin  
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na drążkach, jak ma to miejsce w grafice, natomiast Matka Boża prezentuje dziewczęcy 

typ, nie jest dojrzałą kobietą, jak na sztychu niemieckiego artysty.  

          Dla dwóch miniatur z Graduału 7/RL: Koronacji Matki Bożej (il.202) i Izraelitów 

zbierających mannę (il.201), odpowiedniki kompozycyjne odnajdujemy w krakowskim 

malarstwie książkowym.  

          Koronacja Marii stanowi kopię iluminacji z Mszału 4KP (il.213) oraz Mszału 

Erazma Ciołka (il.214). Bernardyński malarz odtworzył dokładnie układ postaci  

z krakowskich rękopisów – majestatyczny Chrystus, którego ciało spowijają obfite 

draperie płaszcza, siedzi na ławie. Lewą ręką nakłada koronę na głowę klęczącej przed 

Nim Marii (w bernardyńskiej miniaturze, z powodu przetarć, korona jest ledwo 

widoczna), w prawej dzierży jabłko królewskie. Maria ukazana jako młoda dziewczyna 

składa ręce do modlitwy. Opuszcza głowę i lekko przymyka oczy poddając się tej 

wzniosłej chwili. Odwzorowane ściśle zostało również złote tło wypełniające 

wewnętrzną przestrzeń brzuśca inicjału „G” oraz malachitowa poduszka ułożona  

na kamiennym siedzisku. Pod kątem kolorystyki Koronacja z 7/RL jest duplikatem 

miniatury z Mszału Erazma Ciołka. Zbawca ubrany jest ciemnoróżową tunikę oraz 

cynobrowy płaszcz, Maria zaś w ciemnożółtą suknię, a ramiona okrywa jej materiał  

o lazurowej barwie.    

         Scena z Izraelitami zbierającymi mannę (il.201) należy do jednego z najrzadszych 

przedstawień występujących w rękopisach liturgicznych. Pojawia się w Mszale 

jasnogórskim (il.215). Zachodzące podobieństwo między nią, a miniaturą z Graduału 

Odrowążów nie jest przypadkowe. Jak wykazała analiza, rękopis jasnogórski stanowił 

dla bernardyńskiego iluminatora jedno z dzieł „wzorcowych”, co potwierdzają sceny 

Wniebowstąpienia czy Zesłania Ducha Świętego omówione szczegółowo powyżej. 

Kompozycja miniatury w 7/RL została zbudowana w oparciu o te same zasady,  

co analogiczna w Mszale Jagiellonów. Na tle górskiego pejzażu stoi sędziwy Mojżesz 

trzymający w dłoni gałązkę. Tuż przed nim znajdujemy trzy postacie zbierające mannę. 

Jedna z nich łapie lecący z nieba pokarm w rozpostartą przed siebie płachtę, druga zbiera 

go do wiklinowego koszyka a trzecia wybiera ziarnka pośród ździebeł trawy. Ponad grupą 

unosi się Bóg Ojciec otoczony obłokiem, który sypie na zebranych biblijną mannę. 

Miniatury różnią się jedynie fizjonomią poszczególnych osób oraz ich ubiorem,  

na przykład - zamiast mężczyzny łapiącego mannę w poły swojego płaszcza (Mszał 

jasnogórski), mamy kobietę w czepcu z rozłożoną białą tkaniną.  
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Graduał, sygn. Ms. Czart. 3620.  

        W manuskrypcie Ms. Czart. 3620, stanowiącym czwartą część czterotomowego 

Graduale Quadripartitum, znajduje się pięć miniatur inicjałowych wykonanych przez 

jednego z najwybitniejszych bernardyńskich iluminatorów – Józefa z Tyśmienicy619. 

Pierwsza z przedstawieniem św. Franciszka umieszczona została w części Śpiewów 

Wielkiego Czwartku, fol. 2 (il.216), druga ukazująca grupę zakonników mieści  

się w Śpiewach Wielkopiątkowych, fol. 25v (il.217), natomiast trzy kolejne: 

Wniebowstąpienie, fol. 72 (il.218), Zesłanie Ducha Świętego, fol. 81 (il.219)  

i Monstrancja, fol. 99 (il.220), ozdabiają introity mszy świętych w części Proprium  

de tempore. 

         Styl miniatur inicjałowych Graduału, powstałych w latach dwudziestych XVI 

wieku, nosi znamiona sztuki łączącej tradycje schyłku gotyku i wczesnego renesansu.  

          Wkomponowanie iluminacji w profilowane, wielobarwne obramienia, kształtem 

przypominające kamienne okna, osadza je w konwencji gotyckiej. Przynależność tę, 

podkreśla dodatkowo wypełnienie brzuśców liter pozwijanym, mięsistym listowiem 

akantu oraz pokrycie złotem płatkowym wewnętrznych narożników ram i ozdobienie  

ich wzdłuż krawędzi ornamentem zbliżonym do grawerowania, charakterystycznym  

dla XV-wiecznego małopolskiego malarstwa miniaturowego.  

          Zapowiedź stylu renesansowego uwidacznia się w kształtach liter. Wpisane w nie 

sceny figuralne wyraźnie dominują, sprowadzając inicjały do roli obramień. Proces  

ten najbardziej widoczny jest w miniaturze ze sceną Zesłania Ducha Świętego. Iluminator 

dostosowując literę „S” do wymogów kompozycji figuralnej sprawił, iż przybrała ona 

kształt koła tracąc tym samym czytelność (il.219)620. Redukcja inicjału na rzecz obrazu 

lub jego całkowite wyeliminowanie znamienne są dla krakowskiego iluminatorstwa 

pierwszych dwóch dziesięcioleci XVI wieku621. Zabieg kompresji litery możemy 

zaobserwować w Mszale jasnogórskim Jagiellonów w inicjale „G(audeamus omnes)”  

z przedstawieniem Matki z Dzieciątkiem wśród Wszystkich Świętych (il.221),  

czy w Graduale de sanctis augustianów krakowskich w scenie Maria adorująca 

                                                           
619 K. Płonka-Bałus, Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych europejskich rękopisów, s. 49. 

620 Podobne rozwiązanie zastosował iluminator grupy „renesansowej” bernardyńskiego Graduału 

Odrowążów 7/RL – w scenie Zesłania Ducha Świętego (inicjał „S”), il.200.  

621 B. Miodońska, Iluminacje bernardyńskiego Graduału, s. 50; B. Miodońska, Małopolskie malarstwo 

książkowe 1320-1540, s. 158-159.  
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Dzieciątko przy słowach „Salve Sancta Parens” (il.222)622. Przykładem zaś zupełnego 

usunięcia litery z kompozycji jest miniatura w Mszale Erazma Ciołka z wyobrażeniem 

Zesłania Ducha Świętego, w której artysta zastąpił inicjał architektonicznym łukiem 

(il.210). 

          Sceny figuralne charakteryzują się dążnością do nowożytnego realizmu, który 

zapanował w małopolskim miniatorstwie na początku XVI wieku. Iluminator Graduału, 

Józef z Tyśmienicy, osadził przedstawienia na tle pejzaży lub we wnętrzach budynków. 

Zadbał o wierne odtworzenie szczegółów, zgodnych z obserwacją otaczającej  

go rzeczywistości. Krajobrazy, widoczne w scenie Modlitwy św. Franciszka (il.216) oraz 

we Wniebowstąpieniu (il.218), urzekają naturalizmem. Wzrok przykuwają detale: 

okrągłe kamyczki na polnych dróżkach, drobne kępki trawy, kikuty drzew, poświata 

zachodzącego słońca na horyzoncie, pierzaste chmury na tle nieba czy wreszcie Arma 

Christi zawieszone na krzyżu, przy którym modli się patron Zakonu Bernardynów.  

Z podobną pieczołowitością artysta odtworzył wnętrza w inicjałach „Spiritus Domini”  

i „Cibavit eos”, skupiając się przede wszystkim na odmalowaniu tkanin. Zasłona 

rozwieszona za plecami postaci, w Zesłaniu Ducha Świętego (il.219), ma ozdobną fakturę 

i obszyta jest po bokach dekoracyjnymi taśmami. Rozpostarta zaś nad Marią i apostołami 

szarfa tworzy strojną arkadę. Niczym w teatrze, szmaragdowo-pomarańczowa kurtyna, 

której poły miękko układają się wewnątrz litery „C”, rozsuwa się na boki odsłaniając 

gotycką Monstrancję (il.220). Ciemnoróżowy materiał rozpostarty w tle za naczyniem 

nosi ślady powstałych wcześniej zagięć i przylega do czerwonej draperii pokrytej 

drobnymi złotymi punkcikami. Na pasiastym konopeum zaś, znajduje się cynobrowy 

bieżnik ozdobiony graficznym ornamentem roślinnym.  

          Najskromniej przedstawia się wnętrze komnaty, w której śpiewa chór zakonników 

(inicjał „Canteamus Domini”, il.217). Perspektywiczne ujęcie szachownicy płytek  

na podłodze i zmniejszanie postaci mnichów w miarę ich oddalania świadczy o zamiarze 

uzyskania przez artystę efektu przestrzenności, co osadza iluminację w estetyce 

nowożytnej.  

          W miniaturach Józefa z Tyśmienicy atmosferę scen budują postacie ludzkie. 

Iluminator odszedł od gotyckiego idealizmu i doloryzmu, które współtworzą nastrój  

w bernardyńskich kodeksach Bernardyna z Żarnowca (12/RL: il.96-103, 15/RL: il.104-

                                                           
622 Graduale de sanctis augustianów krakowskich znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie,  

sygn. Rps 3036.  
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107) i uczniów jego szkoły (16/RL: il.123-127, MDSd 1689: il.128-130). W Zesłaniu 

Ducha Świętego (il.219) i Wniebowstąpieniu (il.218) Józef skoncentrował się  

na przedstawieniu mimiki twarzy i gestów, wyrażających emocje powiązane  

z wydarzeniami, których postacie są świadkami. Wzniesione w różnych kierunkach 

głowy apostołów, rozłożone ręce lub skrzyżowane na piersiach dłonie subtelnie 

artykułują stany zdziwienia, radości, niepokoju czy zachwytu. Dzięki tym faktorom sceny 

są rozedrgane emocjami i nabierają dynamiki, której brak w miniaturach bernardyńskich 

z końca XV wieku (np. 11/RL: il.136-139). Spokojem emanują zaś przedstawienia  

ze śpiewającymi zakonnikami (il.217) i św. Franciszkiem (il.216). Mnisi skupieni  

na tekście pieśni i instrukcjach kierownika chóru oraz kontemplujący Mękę Pańską przy 

krzyżu Biedaczyna z Asyżu z głową opartą na ramionach i ze świeżymi ranami  

po stygmatyzacji wprowadzają nutę liryczną do kompozycji i oddają nastrój refleksyjny.  

         Iluminacje Józefa z Tyśmienicy w Graduale Ms. Czart. 3620 cechuje bogactwo 

barw i ich wyrafinowane zestawienia, jakie znajdujemy w iluminatorstwie krakowskim  

z lat 1505 – 1515. W kolorycie dominują odcienie od intensywnych plam żywych 

kraplakowych czerwieni do ciepłych cynobrów, pomarańczy i stłumionych brązów. 

Dopełnienie stanowią akcenty zimnych błękitów, szmaragdów, malachitowej zieleni. 

Czystość kolorów zasadniczych podkreślają delikatne tony szarości i bieli. Artysta 

skontrastował matowe powierzchnie623 z miękką świetlistością wypolerowanego złota 

płatkowego. Efekt iluministyczny wzmocnił malując aureole Marii (il.218),  

św. Franciszka (il.216) czy poświatę wokół Gołębicy Ducha Świętego (il.219) jako sieć 

cieniutkich kresek namalowanych płynnym złotem – techniką często stosowaną przez 

iluminatorów krakowskich po 1500 roku624.  

          Źródłem inspiracji dla miniaturzysty Graduału Ms. Czart. 3620 były zarówno 

grafiki, jak i malarstwo niemieckie z końca XV i początku XVI wieku. Znane mu były 

również dzieła iluminatorów krakowskich z początku wieku.  

          Józef z Tyśmienicy malując Zesłanie Ducha Świętego (il.219) odwzorował,  

w zakresie kompozycji figuralnej, drzeworyt o tej samej tematyce Hansa Schäufeleina, 

przedrukowany w 1507 roku przez Urlicha Pindera w „Speculum passionis domini nostri 

                                                           
623 Matowość jest wynikiem stosowania farb suchych, zob. H. Pieńkowska, Średniowieczna pracownia 

malarska w Krakowie, Kraków 1951, s. 48.  
624 B. Miodońska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, s. 17.  
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Ihesu Christi” (il.207)625. Iluminator bernardyński rozmieścił postacie w niemal 

identyczny sposób, co niemiecki artysta oraz skopiował wiernie ich gesty i pozy.  

W centrum zasiada zamyślona Matka Boska, która w lewej dłoni trzyma otwartą księgę, 

prawą zaś ma uniesioną na wysokości piersi. Otacza ją dwunastu apostołów, którzy 

skoncentrowani na czytanym przez Nią tekście Biblii nie dostrzegają jeszcze świetlistego 

zjawiska. Uczniowie Chrystusa w ten sam sposób, co w niemieckim wzorcu, składają 

dłonie do modlitwy lub rozkładają je ekstatycznie do góry. Nad zgromadzonymi 

rozpościera skrzydła Gołębica Ducha Świętego, która opromienia ich wiązką światła. 

Podobieństwo miniatury do drzeworytu widoczne jest również w zakresie ubiorów. Józef 

z Tyśmienicy odwzorował strój Marii – białą chustę owiniętą wokół głowy, a także szaty 

pozostałych postaci zachowując, jak w oryginale, układ draperii i szczegółów –  

np. sakiewka przypięta do paska u jednego z klęczących apostołów. W miniaturze 

bernardyńskiej nad głowami postaci płoną języki ognia, których brak u Schäufeleina. 

Exemplum stanowił niewątpliwie drzeworyt Albrechta Dürera B 53 z „Małej Pasji” 

(il.208). Motyw rozpostartej szarfy mógł być znany Józefowi z miedziorytów Israhela 

van Meckenem, takich jak: Myśliwy z sokołem (il.223), Rycerz z Panią (il.224), Głupiec 

z Panią (il.225) czy Niepodobna Para (il.226), w których banderola pełniła rolę 

ozdobnika, a nie nośnika treści jak w gotyckich filakteriach.  

          Echa twórczości niemieckich artystów rozbrzmiewają w iluminacji 

przedstawiającej Wniebowstąpienie Pańskie (il.218). Józef z Tyśmienicy zaczerpnął  

z drzeworytów: Albrechta Dürera B50 z „Małej Pasji” (il.227) i Albrechta Altdorfera 

(il.228) motyw znikających wśród obłoków stóp Chrystusa. Graficznym wzorem  

dla grupy postaci ustawionych koncentrycznie wokół kopułowatego pagórka była 

niewątpliwie rycina Schäufeleina ze „Speculum passionis” (il.205)626. Iluminator 

odtworzył niemal identycznie pozy osób oraz ich gesty. Najwyraźniej widać to na 

pierwszym planie miniatury - Maria i dwóch klęczących obok niej apostołów sprawiają 

wrażenie wprost „przekopiowanych” z drzeworytu. Również szaty postaci  

z bernardyńskiej iluminacji nie odbiegają od niemieckiego pierwowzoru. Dopełnienie 

całości stanowi sposób namalowania nieba – na wzór drzeworytu Schäufeleina i Dürera 

Józef z Tyśmienicy białą i niebieską farbą odtworzył poziome szrafowania. Ryciny 

niemieckich drzeworytników ze sceną Wniebowstąpienia były bardzo dobrze znane  

                                                           
625 M. Bersohn, O iluminowanych rękopisach polskich, s. 122, 126. 

626 A. M. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki, s. 145.  
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w środowisku krakowskich artystów. Posłużyli się nimi m.in. Mistrz Małych Scen  

w Pontyfikale Erazma Ciołka czy Brat Wiktoryn w Graduale dla kościoła Dominikanów 

(il.229)627. 

         W dwóch miniaturach Graduału Ms. Czart. 3620 – w inicjale „C” z chórem 

zakonników (il.217) i w scenie Modlitwy św. Franciszka (il.216), Józef namalował 

postacie w nowatorski sposób. Są one odwrócone tyłem do widza. Analogie stylistyczne 

znajdziemy w miedziorycie Martina Schongauera B18 „Złożenie do grobu” z 1480 roku  

(il.230) czy w nieco późniejszym drzeworycie Albrechta Dürera zatytułowanym 

„Modlitwa w Ogrójcu” B 26 z „Małej Pasji” (il.231). Święty Franciszek został ukazany 

w podobny sposób co apostoł Jan podtrzymujący Marię na sztychu schongauerowskim 

oraz modlący się w Ogrodzie Oliwnym Chrystus Dürera - postacie klęczą odwrócone,  

z bosymi stopami wystającymi spod szat i z uniesionymi ku twarzy rękoma. Józefowi  

z Tyśmienicy zapewne znane były rodzime realizacje wykorzystujące niemieckie wzorce. 

Drzeworyt Dürera „Modlitwa w Ogrójcu” odwzorował iluminator Mszału Erazma 

Ciołka (il.232). Wśród krakowskich manuskryptów szukać należy analogii dla miniatury 

z chórem zakonników. Zbliżone ujęcie odnajdujemy w Graduale Jana Olbrachta w scenie 

„Chór żaków z kantorami” (il.233), w której grupka zgromadzonych uczniów stoi tyłem 

zwrócona ku pulpitowi z otwartą księgą i wsłuchuje się w instrukcje dawane przez 

kierowników chóru.  

 

Graduale, sygn. 10/RL oraz Antiphonarium, sygn. 8/RL. 

           Oprócz Graduale Ms. Czart. 3620, w poczet dzieł Józefa z Tyśmienicy i jego 

uczniów zaliczamy jeszcze trzy księgi: Graduale 1/RL, Graduale 10/RL oraz 

Antiphonarium 8/RL, które powstały w latach dwudziestych XVI stulecia628. Niestety 

wszystkie miniatury figuralne, zdobiące niegdyś Graduale 1/RL, zostały wycięte  

lub wydarte niedbale z pergaminowych kart. Nie wiadomo kiedy dokonano zniszczeń. 

Puste okienka inicjałowe stanowią jedynie rudyment dawnej bogatej oprawy malarskiej 

kodeksu. Podobny los spotkał Graduale 10/RL i Antiphonarium 8/RL. Dewastatorzy 

usunęli większość miniatur, a także wiele inicjałów śródtekstowych, jak i floratur 

marginalnych. W księdze o sygnaturze 10/RL, będącej pierwszą częścią czterotomowego 

                                                           
627 Graduale przez Brata Wiktorya znajduje się w Archiwum Dominikańskim w Krakowie (sygn. 7). 
628 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 121 (8/RL) i s. 123 (10/RL);  

B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 94.  
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Graduale Quadripartitum, ocalały dwie iluminacje figuralne, natomiast w Antyfonarzu 

8/RL tylko jedna.  

          Kartę numer LXVIII w Graduale 10/RL ozdabia inicjał „C” z przedstawieniem 

ludzkiej czaszki (il.234). Literkę, której brzusiec wypełnia oranżowe, poskręcane listowie 

akantu, artysta osadził w ciemnozielonym prostokącie. Biegnące wzdłuż wewnętrznej 

krawędzi prostokąta dekoracje, w postaci perełkowego ornamentu, namalowanego 

cieniutkim pędzelkiem, są identyczne jak te, które zdobią miniatury z klęczącym przed 

krzyżem św. Franciszkiem oraz chórem zakonników z Graduale Ms. Czart. 3620 (il.216, 

217). Brunatnoszara czaszka spoczywa na kamiennej ławie koloru wrzosowego, której 

front ozdabiają płytkie nisze arkadowe. W tle rozlśniewa złota powierzchnia pokryta 

delikatnym motywem maureski mocno kontrastując z matowymi farbami użytymi  

do wykonania iluminacji.  

         Druga miniatura z Graduale 10/RL znajduje się na karcie CXXXVIIIv i zachwyca 

feerią barw. Zawiera wizerunek klęczącego anioła dmącego w szałamaję (il.235). Wielka 

szkoda, iż nie można podziwiać jej w całości. Wycięto bowiem górną część, przez co nie 

widać twarzy anioła, ani połowy skrzydeł. Perfekcja wykonania iluminacji znamionuje 

wysoki poziom artystyczny i konstytuuje ją, jako jedną z najpiękniejszych „obrazów” 

Józefa z Tyśmienicy. Anioł został osadzony na tle ceglanego muru, wewnątrz fazowanej 

ramy, zmieniającej w połowie krawędzi kolory na ciemny błękit, rubinową czerwień, 

lazurytowy granat oraz oranż. Lewą krawędź ramki przysłania rozbudowany kwiaton 

złożony z liści o różnorodnych kształtach i kolorach. Pod kolanami posłańca bożego wije 

się trójbarwny, pokryty łuską smok trzymający w zębach ulistnioną gałąź, która biegnie 

wzdłuż prawej krawędzi ramy.  

         W rękopisie 8/RL antyfonę rozpoczynającą się od słów: „Nos autem gloriari 

oportet  in Cruce Domini nostri” (Gal 6,14) ozdabia granatowy inicjał „N” wpisany  

w czterokolorową fazowaną ramę. Wewnątrz brzuśca litery artysta namalował 

inkrustowany kamieniami szlachetnymi (rubinami i szafirami?), osadzony na wielokątnej 

stopie, Krzyż, który stoi na ołtarzu przykrytym turkusowym bieżnikiem (il.236).  

Tło stanowi zawieszona pionowo czerwona tkanina i fragment malachitowego retabulum  

z licem ozdobionym niszami zakończonymi oślim łukiem. Złoto płatkowe, wypełniające 

powierzchnie między wewnętrznymi narożnikami ramy a inicjałem, nadaje obrazowi 

świetlistości.  
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          Miniatury z manuskryptów 10/RL i 8/RL wykazują bliźniacze podobieństwo,  

pod kątem stylu i wykonania, do iluminacji z Graduale Ms. Czart. 3620.  

         W kolorycie dominują barwy ciepłe, takie jak oranże, czerwienie, ugry.  

Ich uzupełnieniem są zimne akcenty w postaci zieleni, granatów, błękitów i turkusów. 

Szczególną uwagę zwracają skrzydła anioła i smok (10/RL) (il.235). Artysta zastosował 

tu niezwykle oryginalne przejścia kolorystyczne. Skomponowane z odcieni różu, bladej 

zieleni, błękitu i bieli pierzaste skrzydła anioła oraz zielono-pomarańczowo-żółta łuska 

pokrywająca korpus bestii przywodzą na myśl zjawisko tęczy. Matowość farb przełamują 

zaś powierzchnie wypolerowanego złota. 

          W księgach 10/RL i 8/RL powtórzone zostały kształty liter, a także wiele detali 

kompozycyjnych z Graduale Ms. Czart. 3620. Inicjał „N” z przedstawieniem Krzyża  

z 8/RL (il.236) ma identyczny zarys jak ten z wizerunkiem św. Franciszka 

kontemplującego Mękę Pańską (il.216). To samo tyczy się smukłego inicjału „C”  

z czaszką z 10/RL (il.234), który jest odwzorowaniem litery zawierającej chór 

śpiewających zakonników (il.217). Co się tyczy transpozycji szczegółów, to tożsamy mur 

ceglany jak we wspomnianej miniaturze z chórem mnichów znajdziemy w iluminacji  

z wizerunkiem anioła z 10/RL (il.235). Rzeczony posłaniec ma włosy ufryzowane  

w drobne loczki zupełnie w ten sam sposób, co jeden z apostołów namalowanych  

w scenie Zesłania Ducha Świętego (il.219). Ponadto tkanina rozwieszona za Krzyżem 

(10/RL) ma podobne zagięcia w formie kwadratów jak materiał rozpostarty  

za gotycką Monstrancją (il. 220).  

          Zgodnie z tendencją znamionującą nowożytny realizm artysta z pietyzmem 

odmalował szczegóły w przedstawieniach. Czaszka nie jest już tylko symbolicznym 

rysunkiem, ale zawiera detale anatomiczne, jak: oczodoły, kość nosową, jarzmową, 

skroniową, a także szczękową z wystającymi zębami czy szwy na kości czołowej. Równie 

precyzyjnie prezentuje się rysunek szat anioła. Spod półokrągłego dekoltu 

pomarańczowej sukni wystaje fragment białej marszczonej koszuli, a bufiaste rękawy, 

ściśnięte mankietami wokół nadgarstków, wyłaniają się z rozcięć obszytych drobnymi 

czarnymi guziczkami. Misternie namalowane zostały także piórka na skrzydłach oraz 

łuski pokrywające ciało smoka. Szczegółowością charakteryzuje się także miniatura  

z Krzyżem, w której drobiazgowo odtworzono kamienie i zagięcia tkanin (il.236). 

 

 



  

 

  

186 

 

Graduale, sygn. 78/RL.  

          Na I połowę XVI wieku Lenart datuje Graduale o sygnaturze 78/RL629. Księga 

niestety nie zawiera żadnych wskazówek, które mogłyby naprowadzić badacza  

na konkretną datę jej realizacji. Problematyczne wydaje się również ustalenie dokładnego 

czasu powstania na podstawie analizy stylowej miniatur. Odpowiedzi nie przynosi  

też analiza porównawcza dekoracji. Sposób wykonania iluminacji znamionuje malarza-

amatora nieposiadającego dużej wprawy w dziedzinie malarstwa książkowego. 

Zastosowane przez niego motywy oraz konstrukcja kompozycji sugerują wiek XVI.  

Z rezerwą należy jednak odnieść się do proponowanej przez Lenarta pierwszej połowy 

stulecia. Biorąc pod uwagę różnice w kunszcie artystycznym między Graduałem 

Odrowążów (7/RL: il.199-203), znamienitymi dziełami Józefa z Tyśmienicy (Ms. Czart. 

3620: il.216-220, 10/RL: il.234-235, 8/RL: il.236) a Graduale 78/RL - słuszne wydaje 

się przesunięcie datowania rękopisu na co najmniej II połowę XVI wieku. Księga przez 

długi czas była w posiadaniu bernardynów stacjonujących w Kalwarii Zebrzydowskiej,  

o czym świadczą stare sygnatury biblioteki tamtejszego konwentu. Wznoszenie 

zabudowań kościelno-klasztornych rozpoczął w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku 

Michał Zebrzydowski, który piastował wówczas urząd wojewody krakowskiego.  

Nie można wykluczyć z rozważań jeszcze jednej opcji, a mianowicie takiej,  

że manuskrypt 78/RL powstał w skryptorium stradomskim z przeznaczeniem  

dla konwentu zebrzydowskiego. Przy takim założeniu czas jego powstania należałoby 

przenieść na lata 1599 – 1610.  

         Graduale 78/RL posiada bogatą oprawę malarską. Tworzy ją siedem miniatur 

inicjałowych z przedstawieniami figuralnymi, które zdobią część Prioprium de tempore. 

Tematyka siedmiu z nich koncentruje się wokół wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. 

Pierwsza iluminacja znajduje się na karcie 19v i przedstawia scenę Bożego Narodzenia 

(il.237). Kolejne to: Pokłon Trzech Króli – fol. 34 (il.238), Zmartwychwstanie – fol. 119 

(il.239), Wniebowstąpienie – fol. 145v (il.240), Zesłanie Ducha Świętego – fol. 150v 

(il.241), Trójca Święta – fol. 159v (il.242) i Ostatnia Wieczerza – fol. 164 (il.243). 

          Iluminacje odznaczają się niskim poziomem artystycznym, anonsując jednocześnie 

upadek sztuki miniatorskiej tworzonej w murach konwentu krakowskiego. Artysta 

zakonny umieścił przedstawienia wewnątrz liter, których brzuśce wypełnia poskręcane 

listowie kształtem przypominające gałązki ostrokrzewu. Wszystkie inicjały zamknął  

                                                           
629 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 181-182.  
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w ozdobnych ramach. Zarówno rysunek, jak i technikę wykonania charakteryzuje 

naiwność i prostota. Tylko dwie miniatury: Boże Narodzenie (il.237)  

i Trójca Święta (il.242) zostały w pełni dopracowane. W Zesłaniu Ducha Świętego 

(il.241) i Pokłonie Trzech Króli (il.238) nie udało się iluminatorowi wykończyć 

wszystkich szczegółów, natomiast Ostatnia Wieczerza (il.243), Zmartwychwstanie 

(il.239) i Wniebowstąpienie (il.240) sprawiają wrażenie już tylko barwnych szkiców. 

Spod cienko położonej matowej tempery przebija w wielu miejscach rysunek 

przygotowawczy naniesiony szarym rysikiem bezpośrednio na pergamin. Kształt postaci 

oraz detali kompozycyjnych określają plamy koloru. Brakuje modelunku 

światłocieniowego, który nadałby postaciom trójwymiarowości, a draperiom giętkości.  

          Kompozycje miniatur, mimo nagromadzenia postaci, odznaczają się czytelnością  

i przejrzystością. Ostatnia Wieczerza (il.243) została skomponowana diagonalnie.  

W pozostałych zaś przedstawieniach rytm wyznacza symetria. Malarz dążył do tego,  

aby uwaga koncentrowała się wokół postaci (lub grup) umieszczonych w centrum. I tak, 

scena Bożego Narodzenia (il.237) została zbudowana dookoła klęczącej nad 

Dzieciątkiem Marii i pochylonego nad nimi Józefa trzymającego w dłoni latarnię.  

W miniaturze z wizerunkiem Trójcy Świętej (il.242) wzrok skupia się na Bogu Ojcu  

i siedzącym po Jego prawicy Chrystusie. Ledwo zauważalny jest mnich umiejscowiony 

w dolnej części, który wznosi ku Nim głowę i składa ręce w geście modlitewnym. Główną 

postacią sceny Zesłania Ducha Świętego (il.241) jest Maria, którą otacza krąg apostołów. 

Tę samą rolę odgrywa w Bożym Narodzeniu Dzieciątko Jezus (il.237). Z kolei  

w Zmartwychwstaniu (il.239) i Wniebowstąpieniu (il.240) na pierwszy plan wysuwa  

się figura Zbawcy. Postacie przyglądające się powstającemu z grobu oraz wstępującemu 

na Niebiosa Chrystusowi odgrywają drugoplanową rolę.  

          Tło przedstawień stanowią pejzaże lub wnętrza. Niektóre z nich zostały 

przedstawione w sposób umowny. Dach stajenki w Bożym Narodzeniu, obłok chmur  

i zarys pagórka we Wniebowstąpieniu czy błękitne niebo z pomarańczową poświatą  

w Zmartwychwstaniu - niedookreślone szczegółami sygnalizują jedynie miejsce 

rozgrywających się wydarzeń. Inaczej sprawa przedstawia się w miniaturach z Bożym 

Narodzeniem, Trójcą Świętą, Zesłaniem Ducha Świętego i Ostatnią Wieczerzą. 

Iluminator zadbał o wzbogacenie detalami drugiego planu. Maria z Dzieciątkiem i Józef 

ukazani są na tle ruin domu dawidowego i szopy pokrytej strzechą. W oddali widoczne 

są drzewa, ośnieżone szczyty gór, a także łąka, na której pasterz z trzodą owieczek 
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wsłuchuje się w głos Anioła zwiastującego nowinę o narodzinach Pana. Tuż za mnichem, 

wznoszącym modły do Boga i Chrystusa (Trójca Święta, il.242), rozciąga się rozległa 

panorama z jeziorem w tle i górami na horyzoncie. Sceny Zesłania Ducha i Ostatniej 

Wieczerzy odbywają się we wnętrzach. Maria wraz z grupą apostołów siedzi w komnacie 

z drzwiami flankowanymi przez dwie czerwone kolumny, natomiast pomieszczenie,  

w którym Chrystus spożywa posiłek z uczniami ma ściany koloru ciemnego oranżu  

i zielony sufit. Nad postaciami zwisa zaś dymiąca lampa.  

          Poszukiwanie kontekstu stylistycznego dla miniatur z Graduale 78/RL nie ujawnia 

ścisłych pierwowzorów, z których mógł korzystać zakonny iluminator. Pokrewieństwo  

z niemieckimi oraz niderlandzkimi grafikami i niektórymi dziełami małopolskiego 

malarstwa miniaturowego czy tablicowego z przełomu XV i XVI wieku ma charakter 

ogólny. Wskazuje, iż mnich przejmował zamysł, ale nie odtwarzał przedstawień wiernie. 

Niekiedy transponował z nich poszczególne motywy budując sceny wedle własnej 

koncepcji artystycznej. Zabieg ten najlepiej widoczny jest w Ostatniej Wieczerzy (il.243), 

która prezentuje osobliwy typ ujęcia diagonalnego. Artysta, zgodnie z tradycją, ukazał 

św. Jana śpiącego w ramionach Chrystusa, lecz sama kompozycja sceny odbiega  

od znanego w malarstwie tablicowym i miniaturowym schematu. Zamiast dwunastu lub 

jedenastu apostołów bernardyn namalował ich tylko pięciu. Czterech zasiada po tej samej 

stronie stołu co Zbawca, natomiast naprzeciw nich, z przywiązaną do pasa sakiewką, 

zajmuje miejsce Judasz, którego włosy wręcz płoną kolorem pomarańczowym. 

Ciekawym elementem jest umieszczone u jego stóp brunatne zwierzę o dziwnym pysku  

i wykręconym ogonie. Z pewnością w zamyśle iluminatora miało ono obrazować 

Szatana. Podobnie przedstawia się Trójca Święta (il.242). Układ postaci Boga Ojca  

i Chrystusa nawiązuje do tego, który zastosował iluminator w drugiej części Graduału 

Jana Olbrachta (il.244). Chrystus zasiada po prawicy Boga, nad nimi rozpościera skrzydła 

biały Gołąb. Sędziwy Bóg Ojciec odziany jest w tunikę z narzuconym przez ramię 

szalem. W bernardyńskiej iluminacji Chrystus ma nagie ciało okryte jedynie bordowym 

płaszczem, zupełnie jak w przedstawieniach o tym samym temacie w Antyfonarzu  

z klasztoru Dominikanów z 1526 roku (il.245) oraz w Antyfonarzu 50 KP, datowanym 

na początek XVI stulecia (il.246)630. We wszystkich trzech wymienionych przykładach 

zarówno Bóg Ojciec, jak i Chrystus trzymają w dłoniach globus cruciger, a głowy 

                                                           
630 Antyfonarz z klasztoru Dominikanów przechowywany jest w dominikańskim konwencie w Krakowie, 

Antyfonarz, sygn. 50 KP – w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.  
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wieńczą im ozdobne korony. Na miniaturze z rękopisu 78/RL brak insygniów władzy 

królewskiej. Święte postacie trzymają za to ręce na błękitnej kuli usytuowanej pomiędzy 

nimi. Motyw ten zdaje się być zapożyczony z antwerpskiego manuskryptu o sygnaturze 

Ms. 256 z 1493 roku (il.247)631. Istnieje jeszcze kilka detali łączących bernardyńskie 

przedstawienie z antwerpskim. Obydwie iluminacje podzielone są na dwie horyzontalne 

części. W górnej umieszczona została Święta Trójca w pomarańczowej poświacie i otoku 

białych obłoków, w dolnej zaś, na tle rozległego pejzażu – w Ms. 256 namalowani  

są dwaj adoranci, w 78/RL zaś modlący się zakonnik.  

          Miniatury z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego (il.239) i Wstępującego 

na Niebiosa (il.240) z 78/RL są do siebie podobne. Analogiczna jest poza i postura 

Zbawcy oraz sama kompozycja sceny, w której to Jezus zajmuje ¾ wysokości miniatury, 

natomiast uczniowie (Wniebowstąpienie) oraz żołnierze (Zmartwychwstanie) kłębią  

się u Jego stóp. W obydwu przedstawieniach widoczne są wpływy grafiki Albrechta 

Dürera, a w szczególności sztychu: Zmartwychwstanie B 15 z Wielkiej Pasji (il.248). 

Iluminator zaczerpnął z niej przede wszystkim układ ciała chrystusowego oraz kształt 

spowijającego je płaszcza. Chrystus Zmartwychwstały z 78/RL, na podobieństwo B 15, 

stoi na wieku zamkniętej tumby grobowej, w ręku dzierży chorągiew zwycięstwa, drugą 

zaś wykonuje gest błogosławieństwa. Bernardyn zredukował liczbę żołnierzy do dwóch. 

Ubiór jednego z nich - kaftan i hełm z przymocowanym na szczycie dzwonu pióropuszem 

– skopiował z niderlandzkiej grafiki Lucasa van Leydena powstałej w 1521 roku (il.249). 

Z kolei z dürerowskiego miedziorytu B 15 przeniósł do Wniebowstąpienia obłoki 

kłębiastych chmur tworzących okrąg wokół Zbawcy. 

          Sposób ujęcia Bożego Narodzenia 78/RL (il.237) odbiega od XV-wiecznych 

przedstawień z bernardyńskich rękopisów 2/RL (il.60), BOZ 151 (il.86), 12/RL (il.103) 

czy Ms. Czart. 2827 (il.186). Iluminator odszedł bowiem od dotychczasowych 

schematów - rozbudował scenę pod kątem liczby postaci i osadził ją na tle, otwartego  

ku widzowi, pejzażu. Miniatura jest kolejnym przykładem, kiedy artysta 78/RL dokonał 

kompilacji szczegółów kompozycyjnych z różnych dzieł i przetłumaczył je na własny 

język artystyczny. Motyw szkieletu drewnianej stajenki, którą otaczają kamienne ruiny 

domu dawidowego przetransponował z grafiki Dürera B 20 z Małej Pasji (il.250).  

Nie osadził jednak postaci wewnątrz zabudowań, jak ma to miejsce u Dürera, ale ukazał 

je w nieco dalszym planie, jako tło rozgrywającego się wydarzenia. Układ Świętej 

                                                           
631 Rękopis znajduje się w Antwerpii w Rijksarchief in België (sygn. Ms. 239). 
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Rodziny jest jakby wyjęty wprost ze sztychu Martina Schongauera z 1470 roku (il.251). 

Maria klęczy nad leżącym Dzieciątkiem, a nad nimi pochyla się Józef odziany w długi 

płaszcz z latarnią w dłoni. Matka Boska krzyżuje ręce na piersi zupełnie jak na obrazie  

w kościele pw. św. Wojciecha z Niedźwiedzia, datowanego na I połowę XVI wieku 

(il.252)632, który przedstawiaja Adorację Dzieciątka. Towarzyszące Rodzinie bydlątka 

zostały rozdzielone. Osioł usytuowany jest po lewej stronie Józefa, natomiast wół klęczy 

za plecami Marii. W podobny sposób zwierzę tuż za Matką Boską zostało ukazane  

na kwaterze tryptyku z Szańca z ok. 1499 roku (il.253)633. Boże Narodzenie 78/RL  

ma jeszcze jeden element wspólny z niemieckimi miedziorytami. Otóż mnich skopiował 

z nich umieszczoną w odległym planie, niemalże mikroskopijną postać pasterza, któremu 

anioł, unoszący się nad stadem owieczek, obwieszcza dobrą nowinę.  

          Pokłon Trzech Króli (il.238) oraz Zesłanie Ducha Świętego (il.241) z 78/RL  

to dwie miniatury, których budowa kompozycyjna nie odbiega znacznie od schematów 

przyjętych w malarstwie i grafice epoki. Pokłon Mędrców wydaje się być uproszczoną 

wersją dürerowskiego sztychu B 87 (il.254). Dzieciątko Jezus znajduje się w centrum 

sceny. Po prawej stronie nachyla się ku Niemu Maria oraz Józef, po lewej zaś 

zgromadzeni są Kacper, Melchior i Baltazar. Rozbudowane u Dürera tło architektoniczne 

iluminator 78/RL ograniczył jedynie do dachu pokrytej strzechą stajenki. Miejsce 

rozległego krajobrazu zajęło bezkresne błękitne niebo. Zesłanie Ducha Świętego 

prezentuje zaś typ znany w miniatorstwie małopolskim. Przedstawienie wpisane w inicjał 

„S” znajduje się w dolnym skręcie literki. Wokół Matki Boskiej tłoczą się uczniowie,  

a nad ich głowami unosi się Gołębica. Przykład może stanowić iluminacja z I części 

Graduału Jana Olbrachta (il.255). Dodatkowo identyczny układ rąk Matki Bożej – 

skrzyżowane dłonie na piersiach – widzimy w Zesłaniu Ducha Świętego w Graduale 

augustianów krakowskich z 1493 roku (il.256)634.  

 

Antiphonarium, sygn. 4/RL. 

          Z napisu fundacyjnego zawartego na pierwszej karcie Antiphonarium 4/RL 

wynika, iż manuskrypt sprawiono w 1579 roku, dzięki hojnym datkom „doktora 

Sygmunta”, „Panny „Barbary Petrovej złotniczki” oraz „Panny Luci” (il.257). 

                                                           
632 Obraz znajduje się w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Niedźwiedziu.  
633 Obraz pochodził z kościoła parafialnego w Szańcu, obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi.  
634 Rękopis zajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygn. Rkp 3036. 
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Przepisali go bracia krakowscy z przeznaczeniem dla Bernardynek, które przebywały 

wówczas w klasztorze pw. św. Agnieszki na Stradomiu635. Księgę zdobią dwie miniatury. 

Pierwsza z nich umieszczona jest na fol. 3 i przedstawia patronkę zakonnic (il.258), druga 

natomiast zawiera wyobrażenie św. Katarzyny Aleksandryjskiej i znajduje się na karcie 

numer 16 (il.259).   

          Technika wykonania miniatur świadczy o tym, iż namalował je zakonnik niezbyt 

wprawny w sztuce iluminatorskiej. Matowe kryjące farby temperowe kładł grubo na licu 

pergaminu, przez co materia malarska jest ciężka i nieprzejrzysta. Podczas gdy złoto 

płatkowe u Józefa z Tyśmienicy rozświetlało powierzchnię miniatur i wzmagało efekty 

iluministyczne, tutaj zostało nałożone i wypolerowane nieporadnie, przez co sprawia 

wrażenie przygaszonego, niemalże matowego oraz nabiera odcienia ciemnego oranżu. 

Artysta zastosował wąską gamę kolorystyczną opartą o zaledwie kilka barw. Żadna 

jednak z nich nie jest dominująca. Pojawiają się błękity, zielenie, oranże i czerwienie. 

Jasny rozbielony róż, widoczny jedynie w miniaturze ze św. Katarzyną, podobny jest  

do tego, który wprowadził do zakonnego malarstwa miniaturowego Bernardyn  

z Żarnowca (Biczowanie z 12/RL, il.99 oraz Cierniem Koronowanie, il.100). Brakuje  

mu jednak lekkości i subtelności, którą osiągnął piętnastowieczny Mistrz. Cieniowania 

wykonane kolorem bordowym nadały barwie różowej ciężkości, pozbawiając ją tym 

samym smaku i finezji. Rysunek charakteryzuje niedbała, rozedrgana linia.  

        Iluminacje, mimo iż powstały w epoce renesansu, utrzymane są w duchu gotyckim. 

Przejawia się to przede wszystkim w sposobie ujęcia przedstawień w fazowane ramy,  

w wypełnieniu brzuśców liter poskręcanym listowiem akantu oraz zastosowaniem 

płaskiego, dekoracyjnego tła, które odebrało miniaturom głębię przestrzeni. Ukazane 

frontalnie postacie Świętych stoją niczym nieruchome statuy, a ich sylwetkom brakuje 

lekkości. Mają ten sam typ owalnej, pociągłej twarzy z nieco pucułowatymi policzkami. 

Oczy, nos i usta zostały wydobyte za pomocą delikatnych konturów. Nadanie  

zaś twarzom jednolitej bladoróżowej karnacji, wyeliminowanie światłocienia  

i podkreślenie jedynie kości policzkowych ciemniejszym kolorem daje wrażenie pewnej 

„sztuczności”.  

          Ów „jajowaty” w zarysie owal twarzy niewyrażającej głębszych uczuć, ujęcie 

frontalne postaci, dekoracyjne tło i zastosowany specyficzny pigment różowy wskazują, 

                                                           
635 Kościół i klasztor wybudowany został w 1459 roku z fundacji Hińczy z Rogowa. Po pożarze w 1556 

roku odbudowano go z funduszy kanonika krakowskiego Jana Rzeszowskiego.  
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iż źródłem inspiracji malarskiej mogły być miniatury, a konkretnie ta ze sceną 

Zmartwychwstania Chrystusa, z Antiphonarium 12/RL wspomnianego już Bernardyna  

z Żarnowca (il.96), którą to autor Antiphonarium 4/RL mógł znać z autopsji.  

          Ponadto przedstawienie św. Agnieszki wykazuje związki z grafiką Martina 

Schongauera o tym samym temacie (il.260). Z dużym prawdopodobieństwem można 

stwierdzić, iż niemiecki drzeworyt stanowił wzór kompozycyjny dla naszej miniatury. 

Zakonnik skopiował z niego nie tylko sposób ujęcia sylwetki św. Agnieszki,  

ale zaczerpnął też kilka szczegółów. Głowy obydwu Świętych wieńczą korony. Różni  

je bodaj materiał, z którego zostały wykonane. Agnieszka schongauerowska ma koronę 

uplecioną z gałązek oliwnych, natomiast korona Agnieszki z Antiphonarium 4/RL 

zrobiona jest ze złota i posiada obręcz wysadzaną kamieniami. Iluminator przejął z grafiki 

także motyw pędu palmowego dzierżonego w lewej dłoni przez Świętą oraz usytuował 

baranka u jej stóp. Nie leży on jednak potulnie wśród ździebeł trawy jak u niemieckiego 

mistrza, ale wyciąga przednie kopytka ku górze opierając je na nodze św. Agnieszki. 

Prawie identyczny układ znajdujemy w miniaturze niderlandzkiej z połowy XV wieku: 

w Księdze Godzin Katarzyny z Clèves (il.261). 

        Bliskim odpowiednikiem dla św. Katarzyny jest grafika niderlandzkiego 

monogramisty F.V.B., działającego w latach 1480-1500, na którego twórczość wywarł 

wpływ Martin Schongauer (il.262). Miniatura bernardyńska reprezentuje uproszczenie 

wizerunku drzeworytniczego. Postacie mają zbliżony wolumen. Obie stoją frontalnie 

odziane w długie płaszcze spięte tasiemką na piersiach. W rękach trzymają księgę oraz 

rękojeść miecza, którego ostrze skierowane jest w dół. U stóp odnajdujemy atrybut 

męczeństwa – połamane koło. Podobną kompilację atrybutów u św. Katarzyny 

zastosował iluminator augustiańskiego Graduale w 1528 roku (il.263). 

Charakterystyczne dla iluminacji z Antiphonarium 4/RL jest tło. Stanowi go ozdobna 

kotara rozwieszona na drążku tuż za Świętą. Motyw ten wskazuje, że artysta zakonny 

musiał mieć styczność z XV-wiecznym małopolskim malarstwem tablicowym. 

Iluminator przejął go zapewne z obrazów atrybuowanych Janowi z Nysy, a dokładnie z 

tryptyku z Opatówka (il.264) i tryptyku z Tronującą Marią z Dzieciątkiem z Tuchowa 

(il.265)636.    

                                                           
636 Tryptyk z Opatówka (z kościoła parafialnego pw. św. Doroty), ok. 1460 – 1465 r., ob. w Muzeum 

Narodowe w Warszawie. Tryptyk z Tuchowa (z kościoła parafialnego pw. Panny Marii), ok. 1460-1470 r., 

ob. w Muzeum Narodowe w Krakowie. 
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3. Inicjały śródtekstowe i floratury marginalne w stradomskich rękopisach.  
 

           W dekoracji malarskiej bernardyńskich rękopisów liturgicznych, sporządzonych  

w warsztacie stradomskim w II połowie XV wieku i w XVI stuleciu, najważnieszą rolę 

pełniły inicjały figuralne ujęte w ozdobne obramienia. Były one odzwierciedleniem 

kunsztu artystycznego iluminatorów, jak również stanowiły plastyczną zapowiedź treści 

następującego po nich akapitu. Pozostałe elementy zdobnicze, jak inicjały śródtekstowe 

czy floratury marginalne, występowały w charakterze uzupełniającym.  

           Inicjały śródtekstowe, oprócz roli dekoracyjnej, pełniły funkcję czysto praktyczną 

– rozbijały tekst, pisany czarnym inkaustem in longis lineis, na mniejsze fragmenty,  

co ułatwiało zakonnikom odprawianie codziennych śpiewów i modlitw637. Badania  

nad ornamentyką krakowskich liturgików obserwanckich pozwoliły na dokonanie 

typologii znajdujących się na ich kartach inicjałów. Wskazać można trzy główne grupy. 

Pierwszą stanowią pojedyncze kolorowe litery, nazwane od techniki wykonania, 

gwaszowymi. Na drugą składają się inicjały okraszone finezyjnym ornamentem 

piórkowym, określane jako kaligraficzne. Do trzeciej zaś grupy przynależą ozdobne litery 

wpisane w barwne fazowane ramy.  

           Inicjały gwaszowe jawią się w dwóch odsłonach. Najliczniej występują w formie 

pojedynczych czerwonych lub niebieskich liter, które osiągały zazwyczaj wysokość  

1,5 linijki. Przykładów takich zdobień dostarczają rękopisy Bernardyna z Żarnowca: 

Psalterium 12/RL z 1479 r. (il.266) oraz Psalterium 15/RL z 1480 r. (il.267), jak również 

sandomierskie księgi z II połowy XV wieku: Graduale BDSd 174 (il.268), Psalterium 

BDSd 175 (il.269) i Psalterium BDSd 176 (il.270)638. Niekiedy litery te były wyższe 

dwu- lub trzykrotnie od głównego tekstu, jak na kartach Graduale 11/RL (il.271).  

Wśród czerwonych i niebieskich inicjałów gwaszowych uwagę przykuwa, 

charakterystyczne dla środowiska obserwanckiego, majuskułowe „S” o dwuskrętnym 

(Psalterium Ms. Czart. 3619, il.272; Psalterium BDSd 175, il.273; Psalterium BDSd 176, 

                                                           
637 Zob. Rozdział IV, cz. 3, s. 113-114 niniejszej pracy.  

638 Rękopisy o sygnaturach Graduale BDSd 174, Psalterium BDSd 175, Psalterium BDSd 176 

przechowywane są obecnie w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Dwie księgi - Psalterium BDSd 175 

i Psalterium BDSd 176 - E. Lenart wydatował na I połowę XVI wieku. Cechy dekoracji malarskiej tych 

manuskryptów skłaniają autorkę do przesunięcia datowania na koniec XV w. Zob. E. Lenart, Katalog 

bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 127 – 130.  



  

 

  

194 

 

il.274), trójskrętnym (Graduale de tempore 2/RL, il.275) czy nawet czteroskrętnym 

brzuścu (Graduale BDSd 174, il.276; Graduale Ms. Czart. 2827, il.277). Ponadto 

pojawia się „M” o dystynktywnej formie, a mianowicie z krzyżykiem na środkowym 

trzonku, np. w Graduale de tempore 3/RL (il.278), Psalterium 6/RL (il.279), Psalterium 

BDSd 175 (il.280), czy Psalterium BDSd 176 (il.281).  

           Opisane powyżej inicjały śródtekstowe królowały przede wszystkim na foliałach 

XV-wiecznych kodeksów. W XVI stuleciu występowały stosunkowo rzadko,  

np. w Graduale 78/RL (il.282). Ich forma na przestrzeni lat ewoluowała. Zastąpione 

zostały przez litery malowane gwaszem, trzykrotnie wyższe od tekstu głównego,  

o geometrycznych kształtach i wielokolorowych, tęczowych brzuścach. Najwięcej 

pojawia się ich w III części Graduale Quadripartitum (sygn. 1/RL), zdobionym przez 

wyśmienitego zakonnego iluminatora - Józefa z Tyśmienicy (il.283, 284). 

           Do drugiej odmiany inicjałów gwaszowych zaliczają się litery sporządzone 

czarnym inkaustem, zamknięte w formie pionowego prostokąta, dwu- lub nawet 

trzykrotnie wyższe od tekstu zasadniczego. Wyróżniała je, biegnąca wertykalnie wzdłuż 

trzonka, linia wykonana czerwonym atramentem. Ten krój wykorzystywano  

do akcentowania poszczególnych wierszy. Stosowali go skryptorzy i iluminatorzy 

pracujący w II połowie XV wieku, np. w Graduale BOZ 151 (il.285) czy  

w Antiphonarium 16/RL (il.286). Nierzadko zdarzało się, że obydwie formy gwaszowe – 

niebieskie i czerwone oraz czarno-czerwone - występowały jednocześnie na jednej 

karcie, czego przykładem mogą być rękopisy Psalterium 15/RL (il.287) oraz 

Antiphonarium MDSd 1689 (il.288). W XVI wieku sposób podziału tekstu za pomocą 

czarno-czerwonych inicjałów niemalże zaniknął. Znajdujemy je jedynie w Graduale 

Odrowążów 7/RL datowanym na ok. 1517 rok (il.289)639. 

           Miano inicjałów kaligraficznych zyskały litery, których korpusy otacza sieć 

przypominająca kunsztowny filigran. Technika zdobienia inicjałów za pomocą drobnych 

elementów, misternie wykonanych cieniutkim piórkiem, przynależy do jednej  

z najstarszych gotyckich metod dekorowania manuskryptów. Inspiracją do powstania  

tej techniki bylo francuskie emalierstwo z I połowy XIII wieku640. Filigran przeniknął  

do środkowoeuropejskiego środowiska miniatorskiego za sprawą cystersów, którzy ten 

                                                           
639 W manuskrypcie 7/RL czarno-czerwone inicjały występują w połączeniu z pojedynczymi czerwonymi 

i niebieskimi literami.  

640 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320 – 1540, s. 110. 
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system zdobienia uczynili fundamentalnym dla rękopisów powstających w ich 

skryptoriach641. Od cystersów przejęli go również krakowscy obserwanci, wśród których 

ornamentyka piórkowa zyskała ogromną popularność. Na kartach XV i XVI-wiecznych 

stradomskich liturgików inicjały kaligraficzne występują, podobnie jak gwaszowe,  

w dwóch odmianach.  

           Do pierwszego wariantu przyporządkowane zostały pojedyncze, mierzące 

niekiedy nawet ponad 5 cm wysokości, litery o masywnych korpusach, którym lekkości 

nadaje pokrywający ich zewnętrzne krawędzie rysunek złożony z perełkowania oraz 

wąsów w formie strzelistych lub sprężykowatych linii, natomiast brzuśce wypełnia 

geometryczny bądź roślinny ornament. Było to nawiązaniem do cysterskich zdobień, 

jakie posiadają np. Antiphonale z opactwa w Lubiążu o sygn. IF 401 z lat 1300-1320 

(il.290) czy datowane między 1330 a 1340 rokiem Graduale cisterciense, sygn. IF 413 

(il.291)642. 

           Do wykonania tego rodzaju inicjałów bernardyńscy skrzyptorzy i iluminatorzy 

używali, w głównej mierze, atramentów w trzech kolorach: niebieskim, zielonym  

i czerwonym. W XV-wiecznych kodeksach najczęściej stosowanym zestawieniem był 

błękit i czerwień, jak np. w Graduale de tempore 2/RL (il.292), 3/RL (il.293), Graduale 

11/RL (il.294) czy w przechowywanym obecnie w Bibliotece Wyższego Seminarium 

Duchownego w Kielcach Graduale 6/RL Ki (il.295)643. W ornamentacji filigranowej 

kolor zielony pojawia się w rękopisach Antiphonarium Przyb. 1/74 (il.296), Graduale 

Ms. Czart. 2827 (il.297) oraz w Psalterium Ms. Czart. 3619 (il.298).  

           Spośród wszystkich inicjałów kaligraficznych wyróżnia się litera „A” 

namalowana na fol. 175 w Psalterium Ms. Czart. 3619. Wewnętrzną powierzchnię  

jej błękitnych trzonów zdobią trzy białe smoki okonturowane czarnym inkaustem,  

                                                           
641 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo gotyckie Europy Środkowowschodniej. Zagadnienie odrębności 

stylu, Warszawa-Poznań 1982, s. 63-65. Zob. też: D. Tabor, Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku, 

Kraków 2008, s. 85-86. O technice filigranu w rękopisach: E. J. Beer, Beiträge zur oberrheinischen 

Buchmalarei, Stuttgart 1959. 

642 Cysterskie rękopisy o sygnaturach IF 401 oraz IF 413 przechowywane są obecnie w Bibliotece 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
643 Graduale o sygn. 6/RL Ki, ob. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Skryptor 

zaprezentował bardzo uproszczoną formę ornamentu kaligraficznego. Litery mierzą zaledwie po 3 cm, mają 

niebieskie korpusy, które otoczone są przez ciężko wyrysowane zdobienia piórkowe w kolorze czerwonym. 

Świadczy to o niezbyt wprawnym posługiwaniu się tą techniką przez zakonnego artystę.  
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z czerwonymi językami (il.299). Dwa z nich, osadzone w lewym trzonie, zwrócone są  

do siebie głowami i splatają swe długie szyje. Trzeci smok, znajdujący się w prawym 

trzonku, wdrapuje się po ulistnionej gałązce. Z jego skrzydła wyrasta na poprzeczną belkę 

litery sucha gałąź, która tworzy trzy okręgi z wplecionymi w nie wielopłatkowymi 

rozetkami. Najbliższą stylistycznie analogię odnajdujemy we wrocławskim Mszale,  

sygn. IF 1151 (il.300)644.  

           Na kartach Graduale o sygn. Ms. Czart. 2827, datowanego na koniec II połowy 

XV wieku, pojawiają się po raz pierwszy czarne inicjały kaligraficzne  

o wielokolorowych: pomarańczowo-żółto-czerwono-zielonych brzuścach, otoczone 

siecią ornamentu perełkowego (il.301). Rękopis Ms. Czart. 2827, jako jedyny z grupy 

kodeksów powstałych między 1453 a 1500 rokiem, posiada tego typu „mutację” 

inicjałów kaligraficznych. W XVI wieku zastosował to rozwiązanie Józef z Tyśmienicy 

i włączył tęczowe litery zdobione cieniutkim piórkiem w rytm tekstów liturgicznych 

Graduale Ms. Czart. 3620 (il.302) oraz Antiphonarium 8/RL (il.303). 

           Bernardyńscy skryptorzy, pracujący w XVI wieku, wprowadzili do podstawowego 

niebiesko-czerwono-zielonego kolorytu inicjałów kaligraficznych złoto. Wypełniało ono 

korpusy liter nadając im świetlistości kontrastującej z matowością ornamentu 

filigranowego. Przykładów dostarczają: Graduale 1/RL (il.304), Graduale 10/RL 

(il.305), Graduale Ms. Czart. 3620 (il.306) oraz Graduale 78/RL z końca XVI stulecia 

(il.307).  

           Dodatkowo zakonni artyści wzbogacili dekoracje piórkowe motywami ptaszków, 

jak w Graduale 1/RL (il.308), Graduale 10/RL (il.309), Graduale 78/RL (il.310) oraz 

motywami twarzy ludzkich – mnichów z tonsurami (Graduale Ms. Czart. 3620, il.311; 

Antiphonarium 8/RL, il.312), Chrystusa w koronie cierniowej jak w Antiphonarium 8/RL 

(il.313), czy postaciami błaznów w czepcach z oślimi uszami gwiżdżących na palcach 

bądź dmących w szałamaje, np. w Graduale 1/RL (il.314).  

           Brzuśce inicjałów kaligraficznych typu pierwszego, z wyłączeniem opisanych 

wyżej tęczowych pojawiających się w Graduale Ms. Czart. 2827 i w dziełach Józefa  

z Tyśmienicy, stradomscy mnisi ozdabiali na przestrzeni XV i XVI stulecia niezmiennie 

w ten sam sposób. Z cyzelatorską prezyzją wpisywali w nie: ażurowe struktury złożone 

z wachlarzowatych układów szypułkowych (il.294, 315), siatki trójwymiarowych 

                                                           
644 Mszał IF 1151 – ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Zob.: D. Tabor, Malarstwo książkowe  

na Śląsku w XIV wieku, s. 96.  
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kwadratów (il.316), celtyckie plecionki (il.317), liście przypominające kształtem dojrzałe 

nasiona cisu (il.318), jak również motywy roślinne (czteropłatkowe kwiatuszki, drobne 

palmetki) zamknięte w kwadratach lub rombach (il.319, 320, 321). 

           Drugą odmianę inicjałów kaligraficznych, stosowaną zarówno w XV jak i w XVI 

wieku, stanowią pojedyncze litery lub ich zbitki „Et”, „Ad” wykonane czarnym 

inkaustem, o smukłych korpusach osiągających wysokość od 1,5 do 2 linijek. Z zewnątrz 

otaczało je drobne perełkowanie poprzetykane niekiedy mikroskopijnymi spiralnymi 

wąsami. Brzuśce szczelnie wypełniał ornamentem geometryczny (il.322, 323) lub 

roślinny (il.324, 325, 326). Częstokroć skryptorzy wpisywali w nie ludzkie twarze, 

ukazane z profilu lub en face, o różnych typach fizjonomicznych, np. młodzieńców  

z wydatnymi, garbatymi nosami noszącymi na głowie spiczaste czapy (il.327, 328) czy 

starców z gęstymi, długimi brodami (il.329). Taki system dekoracji rozpowszechnili 

śląscy iluminatorzy w 3 ćw. XIV stulecia, czego przykładem może być Antyfonarz 

wrocławski, sygn. M 1244 z ok. 1387 r. (il.330). Wykorzystywali go również niektórzy 

małopolscy skrybowie z I połowy XV w., np. w Antyfonarzu bp Zbigniewa Oleśnickiego 

z 1423 r., sygn. 47 KP (il.331)645. 

           Do trzeciej grupy inicjałów śródtekstowych przynależą litery wpisane w fazowane 

obramienia. Zazwyczaj wyróżniały one główne akapity tekstu liturgicznego lub początki 

formularzy mszalnych.  

           W XV wieku iluminatorzy wykonywali je matowymi temperami. Podobnie, jak  

w inicjałach figuralnych, brzuśce wypełniało zawsze poskręcane listowie akantu. 

Wewnętrzne pola liter ozdabiano zaś różnorodnym ornamentem, np. geometrycznym  

w formie trójwymiarowej kratownicy, jak w przypadku Graduale de tempore 2/RL 

(il.332), 3/RL (il.333), Psalterium BDSd 176 (il.334) czy roślinnym jak w Graduale BOZ 

151 (il.335). Uczniowie Bernardyna z Żarnowca w Antiphonarium 16/RL (il.336)  

i w Antiphonarium MDSd 1689 (il.337) oraz anonimowy artysta, który sporządził 

Psalterium Ms. Czart. 3619 (il.338), wprowadzili do dekoracji tych inicjałów elementy 

złota. Płatkowe kładli w narożnikach ramek, zaś płynnym wykonywali, za pomocą 

cieniutkiego pędzelka, ornamentykę w świetle brzuśca.  

                                                           
645 Antyfonarz wrocławski z 1387 roku o sygn. M 1244 znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu, natomiast Antyfonarz Zbigniewa Oleśnickiego przechowywany jest w Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 47 KP. 
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           W XVI stuleciu inicjały z grupy trzeciej zachowały zasadniczo formę 

wypracowaną w II połowie XV wieku. Namalowane w ten sposób litery widnieją  

na foliałach Graduału Odrowążów, sygn. 7/RL (il.339). Z biegiem czasu iluminatorzy 

zintensyfikowali użycie złota. Józef z Tyśmienicy szczelnie pokrywał nim pola okienek, 

jak w Graduale 1/RL (il.340), czy w Antiphonarium 8/RL (il.341), co wizualnie dawało 

efekt roziskrzonej tafli. Za sprawą tego znamienitego zakonnego artysty ewoluowały 

również motywy roślinne znajdujące się w skrętach inicjałów. Stosowane wcześniej 

płaskie maureski zamienił na kobierce drobniutkich kwiatów rumianku, kąkolu czy orlika 

(il.342, 343).  

           W stradomskich rękopisach zdobienia marginalne w postaci floratur miały 

wyłącznie charakter dekoracyjny. Podczas gdy w księgach liturgii diecezjalnej 

rozpowszechniono wplatanie w gęstwinę roślinnych zwojów postaci ludzkich (il.344) czy 

zwierzęcych (il.345), które pełniły rolę nośników dopełniających treści ideowo związane 

z tekstem czy programem ikonograficznym, bernardyńscy iluminatorzy zrezygnowali 

całkowicie z zamieszczania wśród listowia przedstawień figuralnych. Floratury 

obserwanckie nigdy nie dominowały nad tekstem, a jedynie przesmykiwały się po rantach 

foliałów delikatnie ożywiając i dynamizując oprawę malarską manuskryptów.  

           Ornamentykę roślinną, zdobiącą karty XV-wiecznych kodeksów, cechuje 

przejrzystość zdyscyplinowanych układów. Występowała ona w formie pojedynczych, 

słabo ulistnionych wici zakończonych spiralnymi wąsami (il.346, 347), które wyrastały 

na marginesy z narożników ramek inicjałowych tworząc łagodne skręty (il.348). Gałązki, 

o dość sztywnym rysunku, posiadają akantoidalne listki o lekko powycinanych blaszkach. 

Tylko niekiedy wplatano w nie dzbanuszkowate kwiaty i wielopłatkowe rozety (il.349) 

lub otaczano rysunkiem piórkowym złożonym z delikatnie kreślonych wąsów i pętelek, 

co nadawało finezji i lekkości (il.350).W dwóch rękopisach : Psalterium 12/RL (il.351)  

i Psalterium 6/RL (il.352) znajdujemy kilka uciętych łodyżek rzuconych luźno  

na niezapisane brzegi stron. Dodatkowo wśród listowia na fol. 145 w Psalterium 6/RL 

iluminator namalował ptaszka o jasnozielonym upierzeniu i z czerwonym ostrym 

dziobem (il.353). Tonacja kolorostyczna floratur z tego okresu opiera się na rozbielonej 

zieleni, błękicie i odcieniach różu. Gdzieniegdzie na przegubach gałązek lub  

w rozwidleniach liści iskrzą się złote krople (il.354). 

           Iluminatorzy bernardyńscy w XVI wieku sprawili, iż dekoracje marginalne 

nabrały impetu. Wprawdzie nadal nie górowały nad tekstem i nie posiadały wyobrażeń 
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figuralnych, ale coraz częściej pojawiały się w gęstwinie roślin ptaki, np. w Graduale 

7/RL (il.355) i w Graduale 78/RL (il.356), natomiast gałązki stały się bardziej sprężyste, 

a w ich cieniutkie pnącza wplatano stylizowane kwiatony o formach przypominających 

kwiaty orlika, kąkolu, akantu i róży (il.357). Blaszki listków zyskały urozmaicony kontur 

i wiły się faliście wokół pędów. Oprócz pojedynczych łodyg, które wyrastały z ramek 

inicjałów i kipiały od poskręcanego listowia (il.358), na kilku kartach odnajdujemy bujne 

układy zajmujące dolny margines (il.359). Ponadto rozbudowano kolorystykę floratur. 

Rozbielone błękity, zielenie i róże ustąpiły miejsca żywym barwom turkusowym, 

szmaragdowym oraz mocnym akcentom czerwieni.  

           Na tle wszystkich manuskryptów sporządzonych na Stradomiu w XVI wieku, pod 

kątem ornamentyki roślinnej, wyróżnia się Graduale Odrowążów o sygn. 7/RL z 1517 r. 

oraz Graduale Ms. Czart. 3620. Iluminatorzy zastosowali tu rozwiązania niespotykane 

dotychczas w zakonnym miniatorstwie.  

           W rękopisie ufundowanym przez rodzinę Odrowążów kartę CXLIII, z miniaturą 

przedstawiającą Koronację Najświętszej Marii Panny, obrzeża z trzech stron pas 

jasnożółtej bordiury, na którym znajdują się porozurzacane luźno kwiaty polne osadzone  

na zielonych łodyżkach, a wśród nich przycupnęły małe ptaszki (il.360). W środowisku 

bernardynów krakowskich stanowiło to novum, natomiast taki system zdobienia znany 

był już dekadę wcześniej w podwawelskich warsztatach. Mnich malując tę bordiurę 

zapewne czerpał inspirację z dekoracji Mszału jasnogórskiego Jagiellonów, który powstał 

w Krakowie w 1506 r. (il.361). 

           W oryginalny sposób pęki ulistnionych gałęzi odmalował przy inicjałach 

figuralnych, w II części Graduale Quadripartitum o sygn. Ms. Czart. 3620, Józef  

z Tyśmienicy. Zamknięte są one w pionowych prostokątach, które przylegają do dwóch 

zewnętrznych krawędzi (lewej i górnej) fazowanych ram (il.362).  
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ROZDZIAŁ VI 

 

Zagadnienia ikonograficzne miniatur inicjałowych 

w kontekście bernardyńskich nurtów dewocyjnych. 

 

 

            Duchowość bernardyńską kształtowało pięć głównych nurtów dewocyjnych. 

Pierwsze miejsce zajmował nurt pasyjny, w którym Chrystus kontemplowany był jako 

vir dolorum, pauper et patiens646. Męka Pańska była częstym tematem obserwanckich 

kazań o charakterze pokutnym, pieśni, a także sztuk plastycznych. Charakterystyczny  

dla franciszkańskiej pobożności kult człowieczeństwa Syna Bożego odzwierciedlił  

się mocno w sposobie przedstawiania Zbawcy. Eksponowano Jego cierpienia psychiczne, 

duchowe, a także fizyczne. Drugim, bardzo ważnym obok pasyjnego, był nurt maryjny. 

Obserwanci sięgali po wszystkie możliwe formy przekazu, aby oddawać cześć Matce 

Bożej i propagować kult Jej Niepokalanego Poczęcia. Wątki bernardyńskiej dewocji 

koncentrowały się również wokół postaci Dzieciątka Jezus i wiązały się z nurtem 

bożonarodzeniowym. Zakonnicy wykorzystywali temat nativitate Domini do wyjaśniania 

dogmatu o Wcieleniu i jego zbawczym, a także przełomowym znaczeniu dla ludzkości. 

Ostanie dwa wątki pobożności to eucharystyczny obejmujący kult Ciała i Krwi Pańskiej, 

a także hagiograficzny, który bazował na kulcie świętych Kościoła powszechnego  

i świętych franciszkańskich, w których widziano orendowników między wiernymi  

a Bogiem647.  

           Nasuwa się pytanie czy rozpowszechniane przez bernardynów nurty pobożności 

miały wpływ wybór tematyk miniatur? Programy ikonograficzne poszczególnych 

rękopisów nie odbiegają od ogólnie przyjętych zasad w iluminatorstwie europejskim, czy 

polskim. Niemniej jednak do ilustracji tekstów liturgicznych wybierano tematy, które 

bliskie były naukom propagowanym przez zakon obserwantów.  

           Nurt pasyjny eksponował wątki, które akcentowały dolorystyczny wymiar życia 

Zbawcy, zaś przedstawienia plastyczne, składające się na temat passio Domini, miały 

wpływać na afektywno-wyobrażeniowe przeżywanie Męki Chrystusa. Najdobitniej nurt 

ten przejawił się w dekoracji psałterzy, w których wyobrażeniami chrystologicznymi 

                                                           
646 J.J. Kopeć, Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego średniowiecza, Warszawa 1975, s. 101.  

647 A. Szulc, Homo religiosus, s. 267-331.  
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posłużono się do do zilustrowania treści poszczególnych psalmów. Równolegle do cyklu 

chrystusowego występuje w stradomskich manuskryptach cykl dawidowy. W programie 

ikonograficznym tych ksiąg pojawiły się również inne przedstawienia, które w sposób 

dosłowny zapowiadały treść następującej po nich pieśni religijnej. Prześledźmy zatem 

jak kształtowała się ikonografia bernardyńskich psałterzy i w jakim wymiarze pojawiły 

się w nich sceny z Chrystusem Panem.  

           Na zawartość psałterza składało się 150 utworów zaczerpniętych z Księgi 

Psalmów Starego Testamentu i ułożonych zgodnie z kolejnością biblijną648. Psałterze, 

jako osobne księgi liturgiczne, ukonstytuowały się po wprowadzeniu psalmów, jako 

modlitw i pieśni do liturgii kościoła. Kodeksów tych nie używano przy sprawowaniu 

Eucharystii, ale wykorzystywano w praktykach przynależnych Officium divinum649. 

          Zasady zdobienia psałterzy kształtowały się na przestrzeni kilku stuleci.  

W najstarszych księgach, sporządzonych między IX a XI w., dekoracja malarska 

koncentrowała się wokół rozbudowanych cykli narracyjnych oraz całostronicowych 

miniatur650. Obrazy służyły pogłębieniu kontemplacji, ułatwiały zapamiętywanie tekstu. 

W ciągu dwóch kolejnych stuleci postępował proces stopniowej redukcji dekoracji  

do pojedynczej miniatury651. W wieku XIII ilustracje wiązano z wyznaczonym podziałem 

księgi, a miniatury ozdabiały ściśle wybrane psalmy. W Anglii, Niderlandach  

i Cesarstwie Niemieckim dominował podział trójdzielny - ozdabiano psalmy o numerach 

1, 51 i 101. We Francji i we Włoszech, szczególnie po korekcie tekstu Wulgaty dokonanej 

w 1230 roku na uniwersytecie paryskim, zapanował niepodzielnie psałterz ośmiodzielny, 

z dekoracją psalmów: 1, 27, 38, 52, 68, 80, 97 i 109652.  

 Treść wybranych psalmów implikowała dobór tematyki przedstawień.  

W przypadku psalmów, a więc utworów lirycznych obfitujących w metafory, nastręczało 

to wielu trudności. W średniowieczu ikonografia tych obrazów rozwijała się w trzech 

kierunkach: dosłownym – wtedy, kiedy obraz odnosił się bezpośrednio do pierwszych 

słów lub określonego fragmentu psalmu, historycznym – przedstawiano cykle z życia 

                                                           
648 E. Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej 

koncepcji uniwersum, Warszawa, 1992, s. 7. 

649  K. Płonka-Bałus, Psałterz Potockich. s. 7. 

650 K. Płonka-Bałus, dz. cyt., s. 8, zob. też: G. Hasseloff, Die Psalterillustration im 13. Jahrhundert: Studien 

zur Geschichte der Buchmalerei in England, Frankreich und den Niederlanden, Kiel 1938. 

651 K. Płonka-Bałus, dz. cyt., s. 9. 

652 K. Płonka-Bałus, dz. cyt., s. 8. 
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króla Dawida, sceny starotestamentowe lub hagiograficzne oraz alegoryczno-

typologicznym – wówczas, kiedy pojawiały się sceny chrystologiczne wynikające  

z mesjanistycznej interpretacji utworów653. 

     Sposób ilustracji krakowskich kodeksów bernardyńskich nawiązuje do XIII-

wiecznego psałterza ośmiodzielnego. Zakonnicy, zgodnie z tradycją dekorowali psalmy: 

1, 27, 38, 52, 68, 80, 97 i 109, ale nie trzymali się ściśle wyznaczonych zasad. I tak,  

w Psalterium 6/RL - brakuje miniatur w psalmach 1 i 109, w psałterzach 12/RL i 13/RL 

– brak dekoracji przy psalmie 109. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych 

rękopisów, Psalterium 15/RL i Psalterium Ms. Czart. 3619 zawierają tylko dwie 

miniatury, które znajdują się przy pierwszym i ostatnim psalmie. 

    Na podstawie pięciu ksiąg nie można wyciągać ogólnych wniosków, co do 

konkretnego uzusu obowiązującego w klasztorze stradomskim. Dostępny materiał 

ujawnia jednak, że Bernardyni krakowscy w większym stopniu hołdowali programom 

ikonograficznych, choć i w tym obszarze trudno uznać ich za purystów. Dekorację 

psałterzy powstałych w ich skryptorium charakteryzuje dwuwątkowość tematyczna: 

1) w rękopisach 6/RL, 13/RL odnajdujemy miniatury, które ilustrowały tekst w sposób 

dosłowny (głupiec, chór zakonników) oraz historyczny - przedstawiający sceny  

z życia króla Dawida, 

2) w psałterzu 12/RL, ikonografia przedstawień koncentruje się wokół wątku 

pasyjnego, co wiązało się z żywym u bernardynów nurtem dewocyjnym Męki 

Pańskiej. Możemy zaliczyć do tej tematyki jeszcze jedną miniaturę z Psalterium  

Ms. Czart. 3619 ozdabiającą psalm 109.  

Ikonografię introitów psalmów bernardyńskich omówić należy według trzech kierunków 

– ilustracji dosłownych, historycznych i alegoryczno-typologicznych.  

           Do grupy ilustracji dosłownych przynależą przedstawienia: głupca i chóru 

zakonników, które znajdują się w psałterzach 6/RL (il.156, 159) i 13/RL (il.149, 152). 

Figura Głupca wprowadza w treść psalmu 52 rozpoczynającego się od słów „Dixit 

insipiens in corde suo: non est deus”. Psalm charakteryzuje człowieka bezbożnego, który 

pokłada nadzieję w mocy świata, a nie w Bogu. W średniowiecznej wykładni głupiec 

symbolizował ułomność, śmieszność, uosabiał grzech i brak bojaźni bożej. W ikonografii 

                                                           
653 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, vol. II, Paris: Presses Universitaires de France, 1956, s. 281;  

B. Miodońska, Iluminacje rękopisów w I połowy w. XV, s. 60; zob. też: J. J. Tikkanen,  

Die Psalterillustration im Mittelalter, Helsingfors 1895.  
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psalmu 52 spotykamy go w kilku wariantach. Po pierwsze, przedstawiany bywa 

samodzielnie z rozwianymi szatami, często półnagi, gdy trzyma w dłoniach kawałek 

chleba lub sękaty kij / berło (tak jak u bernardynów), po drugie – wspólnie z kuszącym 

go szatanem (bezpańskim psem). Od połowy XV wieku synonimem głupca staje  

się błazen, którego szaty przybierają kolor żółty. Kolor ten, w kulturze średniowiecznej, 

był odcieniem zepsutego złota i miał znaczenie pejoratywne654. 

           Chór zakonników obrazujący psalm 97 „Cantate dominum canticum novum” 

wprowadza w muzyczny temat pierwszych słów utworu. Przedstawienie śpiewających 

mnichów należało do schematów ikonograficznych powszechnie przyjętych  

w psałterzach europejskich. W przeciwieństwie jednak do kodeksów angielskich  

i francuskich, w których pokazywano zakonników ubranych w odświętne, nierzadko 

kolorowe szaty, iluminatorzy bernardyńscy przybliżyli realia własnego klasztoru – 

widzimy, zatem braci odzianych w długie brunatne habity przewiązane w pasie białym 

cingulum i ze sztywnymi spiczastymi kapturami655.  

Kierunek historyczny reprezentują w psałterzach bernardyńskich: 6/RL, 13/RL  

i Ms. Czart. 3619 miniatury ze scenami z życia króla Dawida. Wybór tematyki narzucał 

się w sposób oczywisty. Wiązało się to z wielowiekową tradycją, która widziała w nim 

mitycznego autora psalmów i patrona muzyki656. W XIII-wiecznych psałterzach 

ośmiodzielnych iluminacje z przedstawieniem króla Dawida ozdabiają pięć konkretnie 

wybranych psalmów i mają ściśle określoną tematykę: 

1) psalm 1: „Beatus vir” – Dawid grający na harfie lub Dawid jako rex et propheta, 

                                                           
654 M. Wilska, Du symbole au vêtement. Fonction et signification de la couleur dans la culture courtoise 

de la Pologne Médievale, [w:] Le Vêtement: histoire, archeologie et symbolique vestimentaires au Moyen 

Age, ed. M. Pastoureau, Paris 1989, s. 310; M. Wilska, Strój błazna dworskiego u schyłku średniowiecza, 

[w:] Pauvres et riches: société et culture du Moyen-Age aux temps modernes. Mélanges offerts à Bronisław 

Geremek à l’occasion de son soixatième anniversaire, red. M. Aymard, Warszawa 1992, s. 318.  

655 Scena z chórem zakonników pojawia się również na kartach iluminowanego przez Józefa z Tyśmienicy 

Graduału Ms. Czart. 3629 przy antyfonie śpiewanej w wigilię paschalną, rozpoczynającej się od słów: 

„Canteamus domino gloriosae enim magnificatus est” (zob. il.217).  

656 B. Miodońska, Rex regum i rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana Olbrachta i Pontyfikału 

Erazma Ciołka = Rex regum and rex Poloniae in i illuminated manuscripts the Gradual of king Jan 

Olbracht and the Pontifical of Erazm Ciołek: some problems in the iconography of the king's power  

in Polish sixteenth century art: z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI, 

Kraków 1979, s. 75. 
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2) psalm 26: „Dominus illuminatio mea”– namaszczenie Dawida przez Samuela, 

3) psalm 38: „Dixit custodiam” – Dawid przed Bogiem, 

4) psalm 68: „Salvum me fac deus” – Dawid w wodzie, 

5) psalm 80: „Exultate deo aditurii” – Dawid grający na dzwonkach. 

Ikonografia psalmów z królem Dawidem, w psałterzach bernardyńskich, nie odbiega 

znacząco od wypracowanych wzorów.  

W kodeksie 13/RL, w inicjale „B(eatus Vir)” przy psalmie 1, widzimy Dawida 

grającego na harfie (il.146), w rękopisie Ms. Czart. 3916 – jako króla i proroka siedzącego  

na ławie (il.160). Obie sceny wiązały się w sposób pośredni ze słowami utworu. 

Szczęśliwy mąż opisany w psalmie, to ten, który kroczy w wierze, wypiera się grzechu  

i dokonuje sprawiedliwych wyborów wedle Praw Boskich. W takiej konwencji 

przedstawiał króla Dawida Stary Testament.  

Do tradycji ikonograficznej nawiązuje również dekoracja psalmu 68  

w psałterzach 6/RL (il.157) i 13/RL (il.150). Utwór był modlitwą człowieka 

prześladowanego dla sprawy bożej, a obraz tonącego Dawida ad litera ilustrował jego 

pierwsze słowa: „Wybaw mnie, Panie, bo woda mi sięga po szyję”. Król przedstawiony 

został w pozie oranta zanurzonego w wodzie po pas i unoszącego głowę ku Stwórcy, 

który wyłania się spośród chmur (w górnym skręcie inicjału „S”).  

Dawid grający na dzwonkach towarzyszył pierwszym wersetom psalmu 80 

„Radośnie śpiewajcie Bogu (…) zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko 

dźwięczącą i lirę”. Scena łączyła tekst z obrazem w sposób bezpośredni. Muzykujący 

Król staje się personifikacją musicae instrumentalis, czyli instrumentalnej radosnej 

muzyki ziemskiej. Przedstawienie to znajdujemy w Psalterium 6/RL (il.158)  

i w Psalterium 13/RL (il.151). 

Odejścia od zasad przedstawieniowych widoczne są w ilustracjach do psalmów 

27 i 38. Iluminatorzy bernardyńscy w kodeksach 6/RL (il.154, 155) i 13/RL (il.147, 148) 

dokonali zamiany tematyk. W psalmie 27 „Pan światłem i zbawieniem moim” umieścili 

miniaturę z Dawidem przed Bogiem. Psalm 38 „Rzekłem: będę pilnował dróg moich” 

ozdabia scena namaszczenia. Przedstawienie sceny namaszczenia króla Dawida przy 

psalmie 27 znane było w Anglii w XII wieku. W psałterzach francuskich pojawiło  

się dopiero w XIII stuleciu zastępując wcześniejszą formułę, jaką był wizerunek Dawida 

przed Bogiem wskazującego na swe oczy657. Czy jest możliwe, aby bernardyni znali XII-

                                                           
657 K. Płonka-Bałus, dz. cyt., s. 66. 
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wieczne kodeksy, które posłużyły im za wzór przy wyborze scen? Czy raczej zamiana 

była tylko wynikiem pomyłki iluminatorów? Pytania te pozostają bez odpowiedzi. 

Ostatni kierunek - alegoryczno-typologiczny - reprezentują: miniatura  

z Psalterium Ms. Czart. 3619 oraz cykl iluminacji z psałterza 12/RL.  

Miniatura, która ozdabia psalm 109 w psałterzu Ms. Czart. 3619, wyobraża Boga 

Ojca z Chrystusem siedzących na ławie (il.161). Psalm 109 „Dixit dominus domino meo” 

zapowiadał intronizację króla-kapłana oraz zajęcie należnego mu miejsca po prawicy 

Boga. Z reguły biblijnym treściom towarzyszył wizerunek Chrystusa siedzącego obok 

Ojca i odnosił się do mesjanistycznej interpretacji psalmu, która w królu-kapłanie 

odczytywała postać Chrystusa Pana.  

Na dekorację malarską Psalterium 12/RL składa się siedem miniatur ze scenami 

pasyjnymi. Od XI wieku sceny chrystologiczne weszły do kanonu dekoracji psałterzy, 

ale były to w przeważającej części miniatury całostronicowe, a nie inicjałowe – jak  

w przypadku kodeksu stradomskiego658. Wybór scen z męki i śmierci Chrystusa nie 

dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę kult passio Domini u Bernardynów. Uwagę przykuwa 

niezgodna z tokiem narracyjnym Biblii kolejność miniatur. Jako pierwsza występuje 

miniatura z Chrystusem Zmartwychwstałym (psalm 1, il.96), druga to Modlitwa  

w Ogrójcu (psalm 26, il.97), trzecia – Chrystus przed sądem (psalm 38, il.98), czwarta – 

Biczowanie (psalm 52, il.99), piąta – Koronowanie cierniem (psalm 68, il.100), szósta – 

Ukrzyżowanie (psalm 80, il.101), siódma – Niewiasty u grobu (psalm 97, il.102). 

Temat Chrystusa Umęczonego, jak również motyw rozpatrywania Jego 

człowieczeństwa w kontekście ofiary ekspiacyjnej jaką poniósł dla ludzkości pojawiły 

się jeszcze na miniaturach w innych księgach stradomskich. Jako Vir Dolorum występuje 

w dwóch odsłonach. W ujęciu półfigurowym w Antiphonarium 16/RL przy antyfonie 

„Sacerdos in aeternis” stoi w sarkofagu, który jako „novum sepulchrum Christi” stał się 

symbolem Grobu Zbawiciela (il.126)659, natomiast w Psalterium 15/RL przy słowach 

Psalmu „Beatus Vir” widzimy go w całej postaci, ukazującego rany, okrytego jedynie 

draperią czerwonego płaszcza i z koroną cierniową na głowie (il.104)660. Na fol. 106  

                                                           
658 K. Płonka-Bałus, dz. cyt, s. 11.  

659 T. Dobrzeniecki, Wybrane zagadnienia ikonografii pasyjnej w sztuce polskiej, [w:] Męka Chrystusa 

wczoraj i dziś, red. H. D. Wojtysek, J. J. Kopeć, Lublin 1981, s. 147; tenże, Niektóre zagadnienia 

ikonografii Męża Boleści, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 15 (1971), nr 1, s. 199.  
660 Maż Boleści w płaszczu: zob. G. Jurkowlaniec, Chrystus Umęczony…, s. 44.   
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w Graduale 5/RL znajduje się przedstawienie trynitarne o wyraźnej wymowie 

soteriologicznej, na którym Bóg Ojciec podtrzymuje Ukrzyżowanego Chrystusa (il.172). 

Do zaakcentowania władzy Chrystusa nad odkupionym przez Niego światem posłużyło 

bernardyńskim iluminatorom wyobrażenie Salvatora Mundi. Jawi się ono w Psalterium 

15/RL przy psalmie „Dixit Dominus Domino meo” (il.105) oraz w sandomierskiej 

księdze Antiphonarium MDSd 1689, na fol. 15, przy antyfonie „Rex pacificus 

magnificatus est” (il.130). Zbawczą moc głoszonych przez Niego nauk obrazuje  

zaś Chrystus Nauczyciel, którego odnajdujemy w Graduale 11/RL (il.136), jak również 

przy antyfonie „Hoc est praeceptum meum” w manuskrypcie Przyb. 1/74 (il.178). 

Zgodnie z ustanowioną w malarstwie miniaturowym zasadą treść introitu na Niedzielę 

Wielkanocną „Resurrexi et adhuc tecum sum” poprzedzała iluminacja ze sceną 

Zmartwychwstania, która dosłownie ilustrowała słowa tekstu mszalnego. Bernardyni 

wykorzystali ten wizerunek pięciokrotnie w Graduale 3/RL (il.62), Graduale 5/RL 

(il.169), Graduale Ms. Czart. 2827 (il.187), Graduale 7/RL (il.198) oraz w Graduale 

78/RL (il.239). Wniebowstąpienie, będące uhonorowaniem ziemskiego życia i triumfem 

Chrystusa, stało się tematem aż sześciu miniatur, które towarzyszyły introitowi „Viri 

Galilei quid admiranimi ascipientes in caelum?” . W Graduale 3/Rl (il.63), Graduale 

5/RL (il.170), Graduale Ms. Czart. 2827 (il.188), Graduale Odrowążów 7/RL (il.199) 

i Graduale Ms. Czart. 3620 (il.218) przedstawienie Ascensio Christi ogranicza  

się do ukazania stóp Zbawiciela znikających w obłoku. Świadkami tego wydarzenia  

są apostołowie i Matka Boża, którzy zapatrzeni w niebo unoszą głowy do góry. Inaczej 

ujął Chrystusa Zmartwychwstałego anonimowy iluminator Graduale 78/RL (il.240). 

Zbawca został ukazany w całej postaci, stopami dotyka czubka Góry Oliwnej. 

Wzburzone wokół Niego chmury i rozwiane szaty sugerują moment unoszenia się  

ku niebiosom.  

Drugim, najliczniej spośród wszystkich pięciu, reprezentowany jest nurt maryjny. 

Matkę Bożą uczyniono główną bohaterką aż piętnastu miniatur. Jawi się Ona jako 

Oblubienica ukazująca Dzieciątku kwiat (lub owoc?) w Graduale 11/RL (il.139), 

stąpająca po półksiężycu w Antiphonarium Przyb. 1/74 (il.175) i w Graduale Odrowążów 

7/RL (il.196), czy jako Mulier Amicta Sole przy antyfonie „Salve Regina Mater 

Misericordia vitae” śpiewanej ku czci Najświętszej Marii Panny, w Psalterium  

Ms. Czart. 3619 (il.164). Scenę, w której Chrystus uroczyście koronuje Swoją Matkę, 

odnajdujemy na kartach Antyfonarza Przyb. 1/74 (il.174), gdzie ilustruje ona słowa 
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śpiewu procesyjnego na Mszę Wniebowzięcia: „Assumta est electa ut Sol magnat  

est Maria” oraz w Graduale 7/RL, na karcie CXLIII przy introicie na Uroczystość 

Wszystkich Świętych (il.202). W Graduale 11/RL, z kolei, święto Sollemnitas Omnis 

Sanctorum zdobi iluminacja z przedstawieniem Zaśnięcia Matki Bożej (il.138). 

Zwiastowanie poprzedza, w Psalterium Ms. Czart. 3619, hymn ku czci Świętej 

Rodzicielki „Ave Maris stella Dei Mater Alma” (il.163).  

           Pośród miniatur poświęconych tematyce maryjnej jedna prezentuje, unikatowy  

w polskiej sztuce, wątek Spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego z Matką Bożą. 

Znajduje się ona w Graduale Odrowążów 7/RL (il.203), przy słowach introitu „Salve 

Sancta Parens enixa puerpera Regum” otwierającym Uroczystość Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny. Nie tylko temat iluminacji, ale przede wszystkim połączenie 

jej z tekstem liturgicznym na święto Narodzenia NMP było, jak zauważyła Miodońska, 

rozwiązaniem nadzwyczajnym661. W XV i XVI-wiecznych księgach diecezji krakowskiej 

i śląskiej z introitem tym wiązały się najczęściej przedstawienia Narodzin Matki Bożej, 

Marii z Dzieciątkiem, czy po 1500 r. Drzewa Jessego. 

         Oprócz całopostaciowych przedstawień Marii, w rękopisach stradomskich pojawiły  

się ponadto ujęcia półfigurowe. Wprowadził je na przełomie lat 70 i 80-tych XV stulecia 

Bernardyn z Żarnowca. Stały się one przyczynkiem do rozwoju tej formuły 

ikonograficznej na początku XVI wieku. Bernardyńscy artyści zastosowali je sześć razy. 

Matkę Bożą w półpostaci z Dzieciątkiem Jezus na rękach zamieszczono  

w Antiphonarium 16/RL (il.123) i w Antiphonarium MDSd 1689 (il.128).  

Jako Immaculata występuje przy introicie „Ave Maris Stella Dei” w Psalterium 15/RL 

(il.107), a w Antyfonarzu 16/RL przy śpiewie „Assumpta est Maria in coelum” (il.124), 

zaś w Antiphonarium MDSd 1689 wprowadza w introit „Virgo prudentissima” (il.129). 

Ostatnie ujęcie półpostaciowe to Assumpta z manuskryptu 16/RL, której podobizna 

ozdabia słowa hymnu „Nativitas gloriosae Virginis Mariae” (il.125).  

Nurt bożonarodzeniowy u Bernardynów obejmował tematykę związaną  

z Narodzeniem Chrystusa, jak również z okresem Jego dziecięctwa. Przejawiał się on  

w pieśniach, kolędach i przedstawieniach jasełkowych, które propagowały pobożność 

natywistyczną662. Plastycznym odzwierciedleniem były sceny z Adoracją, Pokłonem 

Trzech Króli oraz Ofiarowaniem w świątyni. Wśród nich najczęściej pojawiało się 

                                                           
661 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 47-49. 

662 A. Szulc, Homo religiosus, s. 283-292. 
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przedstawienie Adoracji Dzieciątka Jezus. W graduałach towarzyszyło introitowi  

na Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpoczynającego się od słów „Puer natus est 

nobis et filius datus est nobis”. Znajdujemy je w Graduale: 2/RL (il.60), BOZ 151 (il.86), 

Ms. Czart. 2827 (il.186), 78/RL (il.237). W księdze Odrowążów 7/RL w miejscu tym 

iluminator zamieścił Dzieciątko Jezus adorowane przez fundatorkę kodeksu, nad którym 

unosi się filakteria z napisem w języku staroniemieckim „EYN SELIGS YOR” 

zawierająca życzenia noworoczne (il.197)663. Scenę Adoracji zamieścił też Bernardyn  

z Żarnowca w Psalterium 12/RL (il.103) i Psalterium 15/RL (il.106) oraz anonimowy 

twórca Psalterium Ms. Czart. 3619 (il.162). W psałterzach występowało przy hymnie 

śpiewanym w czasie Pierwszych Nieszporów w Święto Narodzenia Pańskiego „Christe 

Redemptor omnium”.  

Pokłon Trzech Króli, nawiązujący do wydarzeń z dzieciństwa Chrystusa, 

odnajdujemy w Graduale 2/RL (il.61) i Graduale 78/RL (il.238) przy śpiewie „Ecce 

advenit dominator Dominus” na Święto Objawienia Pańskiego. Ofiarowanie w świątyni 

zaś, namalowane przy słowach „Suscepimus Deus Misericordiam in medio templi tui”, 

ilustrowało Święto Oczyszczenia Matki Bożej w Graduale 11/RL (il.137) oraz Graduale 

Ms. Czart. 2827 (il.189).  

Odzwierciedleniem nurtu eucharystycznego, w którym uwypuklano znaczenie 

sakramentu będącego pamiątką Ostatniej Wieczerzy i postulowano częste przyjmowanie 

Hostii, były miniatury ilustrujące tekst na Święto Bożego Narodzenia „Cibavit eos ex 

adipe frumenti et de petra melle saturavit eos”. Ikonografia tego introitu miała ściśle 

określoną tematykę w iluminatorstwie polskim XV i XVI wieku. Pojawiały  

się tu przedstawienia Aniołów adorujących Eucharystię oraz scena Ostatniej Wieczerzy. 

Bernardyni zastosowali ten sam schemat. W Graduale 5/RL widzimy uskrzydlone dwa 

Anioły podtrzymujące w dłoniach Monstrancję (il.171), natomiast w Graduale Ms. Czart. 

3620 Józef z Tyśmienicy odmalował samą Monstrancję stojącą na blacie ołtarza, na tle 

rozsuniętej teatralnie szmaragdowej kotary (il.220). Ostatnia Wieczerza znajduje się zaś 

w Graduale 3/RL (il.65) oraz w Graduale 78/RL (il.243). Zgoła odmiennie zobrazował 

ten introit miniaturzysta w Graduale 7/RL. Sięgnął on do historycznej sceny ze Starego 

                                                           
663 Jak podaje Miodońska było to nawiązaniem do niemieckich grafik noworocznych, które zawierały 

przedstawienie Dzieciątka. Początek roku kalendarzowego w roku kościelnym przypadał bowiem  

na Święto Bożego Narodzenia 25 grudnia (styl a nativitate). Zob. taż, Iluminacje Graduału 

bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 45-46. 
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Testamentu – Izraelitów zbierających mannę (il.201). Manna, jako „żywy chleb, który  

z nieba zstąpił” była zapowiedzią Eucharystii664.  

Ostatni nurt – hagiograficzny – opierał się na kulcie świętych franciszkańskich 

oraz tych czczonych przez Kościół powszechny. Wierzono w orędownictwo sanctorum  

i stawiano sobie za wzór ich życie zgodne z naukami Chrystusa. Pierwszorzędne miejsce 

zajmowali patroni zakonu. Na miniaturach stradomskich Święty Franciszek z Asyżu 

występuje trzykrotnie. Przy słowach „Franciscus vir catholicus” pojawia się  

w Antiphonarium 16/RL ukazując rany po stygmatach (il.127) oraz w Antiphonarium 

Przyb. 1/74 w scenie przyjmowania stygmatów od Chrystusa-Serafina (il.176), natomiast 

w Graduale Ms. Czart. 3620 Józef z Tyśmienicy przedstawił go pogrążonego  

w kontemplacji pod Krzyżem przy introicie „Nos autem gloriari” zapowiadającego 

wieczorną Mszę Wieczerzy Pańskiej (il.216). Na miniarurze wklejonej w okładkę 

inkunabułu Ink. Czart 189II wraz ze św. Bernardynem ze Sieny, Franciszek modli się  

do Ukrzyżowanego Chrystusa (il.191).  

Spośród Świętych uznanych przez Kościół bernardyni stradomscy wybrali  

na temat miniatur: św. Grzegorza (Graduale 2/RL, il.59; Graduale 5/RL, il.165), który 

zgodnie z tradycją przedstawieniową znajdował się przy słowach „Ad te levavi” 

Pierwszej Niedzieli Adwentowej, św. Bartłomieja z nożem rzeźnickim przy „Tradent 

enim vos in conilis” w Antiphonarium Przyb. 1/74 (il.177), a także św. Agnieszkę (il.258)  

i św. Katarzynę Aleksandryjską (il.259) w Antyfonarzu z 1579 roku przeznaczonym  

dla tercjarek przebywających w klasztorze pw. św. Agnieszki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
664 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 44-45. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 

           Chcąc wypełnić cel, jaki został postawiony we wstępie niniejszej dysertacji, 

autorka sięgnęła po dwadzieścia pięć kodeksów obserwanckich. Głównymi kryteriami 

doboru zespołu rękopisów do badań były: potwierdzone lub bardzo prawdopodobne 

pochodzenie krakowskie danego manuskryptu oraz zachowana dekoracja malarska,  

na podstawie której można było dokonać oceny działalności artystycznej iluminatorów  

i skryptorów. Analiza stylistyczno-porównawcza umożliwiła zaś określenie 

specyficznego dla każdego stradomskiego miniaturzysty sposobu tworzenia oraz źródeł 

inspiracji, które to odcisnęły na jego pracach, nierzadko znamienne, piętno. 

Doprowadziła też do wskazania grup kodeksów jednorodnych lub zbliżonych 

stylistycznie, prześledzenia zmian, jakie zachodziły w sposobie malowania na przestrzeni 

ponad stuletniej działalności pracowni oraz zweryfikowania postulatów dotyczących 

datowania czy atrybucji dzieł wysuniętych dotychczas przez badaczy.  

           Z badań, przeprowadzonych nad rękopisami wykonanymi na Stradomiu w latach 

1453–1590 wynika, iż ich cechą wspólną był sposób rozmieszczenia tekstu. Umieszczany 

był on bowiem zawsze w jednej szpalcie (in longis lineis). Dzięki temu zabiegowi treść 

ceremonii liturgicznych zyskiwała na czytelności, co ułatwiało zakonnikom odprawianie 

wspólnych modlitw i chorałów. Skryptorzy bernardyńscy przepisywali księgi starannym, 

przejrzystym duktem. Posługiwali się kaligraficzną minuskułową teksturą (littera 

formata) i frakturą (scriptura missalis, littera grossa seu psalterialis)  

o charakterystycznych dla epoki gotyku zaostrzonych łukach liter. Tendencja  

ta utrzymywała się aż do II połowy XVI wieku. Teksty liturgików kopiowanych przez 

brata Józefa z Tyśmienicy i jego uczniów (sygn. 1/RL, 8/RL, 10/RL, Ms. Czart. 3620) 

noszą już znamiona tekstury późnogotyckiej o szerokim kroju liter i złagodzonym 

łamaniu trzonków. Główny tekst kodeksów pisany był niezmiennie czarnym inkaustem. 

Atrament czerwony (rubrum) stosowano zaś do zapisu tytułów formularzy, rubryk  

i liniowania nutacyjnego. Co się tyczy notacji muzycznej, to w interesującym nas okresie 

pracy skryptorium, przez cały czas królował zapis w systemie diastematycznym 

rzymskim (kwadratowym) na cztero- lub pięciolinii.  

            Dekoracje malarskie grupy XV-wiecznych rękopisów bernardyńskich, do której 

zaliczamy: dwutomowe Graduale de tempore 2/RL, 3/RL, Graduale BOZ 151, 
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Psalterium 12/RL, Psalterium 15/RL, Antiphonarium 16/RL, Antiphonarium MDSd 

1689, Graduale 11/RL, Psalterium 13/RL, Psalterium 6/RL, Psalterium Ms. Czart. 3619, 

Graduale 5/RL, Antiphonarium Przyb. 1/74, Graduale Ms. Czart. 2827 oraz miniaturę  

z Ukrzyżowaniem wklejoną w przeworski inkunabuł sygn. Ink. Czart. 189II, 

charakteryzuje prostota i skromność wykorzystywanych środków artystycznych. Do ich 

wykonania iluminatorzy używali matowych temper, które kładli grubo pędzlem  

na chropowatej powierzchni pergaminu. Biegłość zakonnych artystów w operowaniu 

farbami stanowiła w głównej mierze o kunszcie ich pracy. Zachowane miniatury 

świadczą o tym, iż sztuką iluminatorską parali się w klasztorze zarówno mnisi  

o doskonałym wyszkoleniu warsztatowym, mogący stanąć w szranki z zawodowymi 

rzemieślnikami - czego przykładem są rękopisy o sygnaturach: 2/RL, 3/RL, 12/RL, 

15/RL, MDSd 1698, 16/RL czy Przyb.1/74, jak i bracia niezbyt doświadczeni w tej 

dziedzinie. Niewprawna technika nakładania pigmentu mocno wpłynęła na estetykę 

wykonania kodeksów 11/RL, 13/RL, 5/RL. Rysunek jest mało precyzyjny, niedokładny, 

a miejscami nawet rozmyty.  

            W przeciwieństwie do miniaturzystów pracujących w warsztatach cechowych 

bernardyni oszczędnie stosowali złoto. W manuskryptach 2/RL, 3/RL, BOZ 151 oraz 

11/RL ten element zdobniczy został całkowicie wyeliminowany z oprawy malarskiej.  

Po raz pierwszy złoto pojawia się w pracach Bernardyna z Żarnowca, co anonsowało 

rozluźnienie restrykcyjnych przepisów zakonnych w kwestii zdobienia kodeksów.  

W rękopisach stradomskich występuje ono głównie w dwóch postaciach. Polerowane 

płatkowe służyło do wypełniania nimbów i wewnętrznych powierzchni narożników 

ramek inicjałowych. Niekiedy, w postaci kropel, ozdabiało rozwidlenia pach floratury 

marginalnej, stanowiąc świetliste punkciki wśród matowych listków akantu wijących  

się po marginesach kart. Płynnym złotem natomiast, za pomocą cieniutkiego pędzelka, 

iluminatorzy wykonywali ornamentykę teł.  

            Miniatury z tego okresu odznaczają się nieskomplikowanymi układami 

kompozycyjnymi i oszczędną, zwięzłą narracją. Redakcja scen ograniczała się zazwyczaj 

do zaanonsowania tylko tych szczegółów, które były niezbędne do zdefiniowania 

wydarzenia. W większości przedstawień tło stanowią ornamentalne motywy 

geometryczne (romby, kratownice) lub roślinne (maureski), co sprawia wrażenie 

całkowicie płaszczyznowej aranżacji obrazów. Niekiedy do głosu dochodziła próba 

uzyskania trójwymiarowości, lecz nieudolnie wykreślana perspektywa konstrukcji 
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architektonicznych (kamienne ławy, tumby grobowe, klęczniki do modlitwy), pudełkowe 

wnętrza czy pozbawione iluzji głębi pejzaże niweczyły zamysły iluminatorów. 

Statyczność kompozycji podkreślają dodatkowo postacie, które pozbawione mimiki  

i wyraźnej gestykulacji wyglądają jak zastygłe w ruchu.  

            Koloryt XV-wiecznych miniatur bernardyńskich opiera się na gotyckiej „trójcy”,  

a więc na barwie niebieskiej, zielonej i czerwonej, które występują w najrozmaitszych 

odcieniach, od ciemnych nasyconych granatów, mocnych lazurytów, błękitów, zieleni 

szmaragdowych, malachitowych czy grynszpanowych po stonowane karminy, minie oraz 

intensywne kraplaki. Niekiedy mocniejszy akcent stanowiły oranże i ciepłe złociste 

żółcienie. W iluminacjach Bernardyna z Żarnowca pojawiają się: rozbielony odcień różu 

oraz delikatne szarości, które nadawały pracom wyrafinowania i lekkości.  

           Zgodnie z gotycką konwencją miniatorską wszystkie inicjały zawierające 

przedstawienia figuralne artyści wpisywali w fazowane obramienia – jednokolorowe lub 

zmieniające barwę naprzemiennie w połowie długości swych krawędzi. Brzuśce liter 

wypełniają, bez wyjątku, gęste i poskręcane listki akantu.  

           Mnisi bernardyńscy, pracujący na co dzień w zamkniętym warsztacie, sięgali  

po inspiracje przede wszystkim do dorobku rodzimego konwentu. Jako jednego  

z najbardziej znamienitych artystów XV stulecia wymienia się autora Psalterium 12/RL 

i Psalterium 15/RL – Bernardyna z Żarnowca. Jego twórczość wywarła wpływ na kolejne 

pokolenia iluminatorów zakonnych. Do kręgu jego bezpośrednich naśladowców zalicza 

się Prokopa z Lublina, który wykonał Antiphonarium MDSd 1689 oraz anonimowego 

twórcę Antiphonarium 16/RL. Dekoracja malarska tych rękopisów wykazuje daleko 

posunięty związek z pracami mnicha z Żarnowca. Podobieństwa widoczne są nie tylko  

w zakresie użycia rozbielonego różu, sposobu opracowania draperii szat czy techniki 

modelowania światłocieniem, ale też w stosowaniu zbliżonego morfologicznie kanonu 

postaci o smukłych sylwetkach, głowach o „jajowatym” kształcie, wysokich czołach, 

migdałowych oczach i świetlistej karnacji. Największe jednak piętno odcisnęły  

na sukcesorach Mistrza wprowadzone przez niego ujęcia półpostaciowe.  

           Kongruencja stylistyczna zachodzi również między kodeksami o sygnaturach 

6/RL, 5/RL i Ms. Czart. 3619, dla których Graduale 11/RL stanowiło niewątpliwie 

exemplum. Podobieństwa najbardziej widoczne są w operowaniu mocnym, 

jednokierunkowym światłocieniem, wypracowanym kanonie postaci o przysadzistych 

sylwetkach i przede wszystkim w zastosowaniu jednobarwnych teł szczelnie pokrytych 
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gęstą siecią ornamentu w postaci bujnych gałązek roślinnych oraz kratownic 

utworzonych z rombów wypełnionych drobnymi czteropłatkowymi kwiatami. 

Zastosowany przez iluminatora 11/RL, po raz pierwszy w miniatorstwie stradomskim, 

czarny kolor tła w przedstawieniu Matki Bożej z Dzieciątkiem (fol. 80v, il.139) został 

powtórzony w scenie ilustrującej modlitwę Króla Dawida w wodzie z 13/RL (il.150) oraz  

w Zwiastowaniu z Ms. Czart. 3619 (il.163).  

           W gotyckich iluminacjach obserwanckich wybrzmiewają dodatkowo 

reminiscencje zarówno malarstwa tablicowego małopolskiego, śląskiego i spiskiego z lat 

1440-1460, jak również miniatorstwa krakowskiego, śląskiego i czeskiego. Kompilacja 

tych wpływów nie jest zaskakująca, jeśli weźmiemy pod uwagę względy historyczne. 

Klasztor na Stradomiu, zaraz po utworzeniu został włączony do wikarii obejmującej 

swym zasięgiem tereny Austrii, Czech i Śląska, natomiast pierwszym gwardianem 

konwentu był Węgier, kompan Jana Kapistrana – Władysław Thari, zwany Węgrzynem, 

który piastował tę funkcję do 1455 roku. Artystom zakonnym, zmieniającym często 

miejsce pobytu, znana była zapewne sztuka nie tylko rodzimej Małopolski, ale też dzieła 

śląskie, spiskie czy morawskie. Nie można wykluczyć też opcji, iż niektórzy iluminatorzy 

pochodzili, z któregoś z tych regionów. Takie przypuszczenie wysuwa się na przykład 

wobec anonimowego twórcy Graduale Ms. Czart. 2827 i wskazuje się na jego czeskie 

korzenie. Po wzory zaś z ulotnej grafiki niemieckiej, rozpowszechnianej wówczas licznie 

na terenie Krakowa, sięgnęło zaledwie kilku stradomskich malarzy. Autorzy miniatur 

Graduale de tempore 3/RL oraz wspomnianego Graduale Ms. Czart. 2827 zainspirowali 

się miedziorytem ze sceną Zmartwychwstania L 47 Mistrza E.S., natomiast 

Ukrzyżowanie Bernardyna z Żarnowca z Psalterium 12/RL wykazuje pokrewieństwo 

stylowe z grafiką L38 tego samego Mistrza o analogicznym temacie. Podobieństwo  

w zakresie ujęcia formalnego zbliża, z kolei, miniaturę ze św. Bartłomiejem  

z Antiphonarium Przyb. 1/74 do grafiki o tym samym tytule Israhela van Meckenem 

wykonanej w latach 1470-1480.   

           Analiza miniatur z rękopisów powstałych w XVI stuleciu wykazuje, iż malarze 

tego okresu odwoływali się niejednokrotnie do estetyki wykształconej w 3 ćwierci XV 

wieku, co świadczyło o głęboko zakorzenionych, w klasztorze stradomskim, tradycjach 

późnogotyckich. Jaskrawym przykładem nawiązania do minionej epoki są fazowane 

obramienia, w których zamykano sceny figuralne. W konwencji, genetycznie 

przynależącej do XV wieku, zostały również namalowane trzy pierwsze miniatury  



  

 

  

214 

 

z kodeksu 7/RL (Matka Boża na półksiężycu adorowana przez Jana Odrowąża, fol. I, 

il.196; Dzieciątko Jezus adorowane przez Beatę Tęczyńską, fol. XII, il.197; Chrystus 

Zmartwychwstały, fol. LXVI, il.198). Jednocześnie iluminatorzy starali się 

implementować do sztuki zakonu formy przynależące już do stylu renesansowego, który 

rozwinął się w małopolskim malarstwie książkowym w pierwszym dziesięcioleciu XVI 

wieku. Dekoracje malarskie tego okresu charakteryzuje ponadto zróżnicowanie  

pod kątem artyzmu. Graduale Odrowążów 7/RL oraz prace Józefa z Tyśmienicy i jego 

uczniów: Graduale Ms. Czart. 3620, Graduale 10/RL, Antiphonarium 8/RL, powstałe  

w I połowie XVI wieku, zaliczamy w poczet dzieł, które znamionuje wysoki poziom 

wykonania warsztatowego. Obrazują one równocześnie zmiany, jakie zaszły  

w problematyce malarskiej i w stosowanych środkach formalnych w stradomskim 

skryptorium. Zgoła odmiennie natomiast konstytuują się dekoracje dwóch rękopisów: 

Graduale 78/RL oraz Antiphonarium 4/RL, datowanych na czwartą ćwierć wieku XVI. 

Miniatury z tychże kodeksów odznaczają się naiwnym rysunkiem i o wiele niższym 

poziomem artystycznym od tych z I połowy wieku. Technika ich wykonania sugeruje,  

iż malowali je zakonnicy niezbyt wprawni w sztuce iluminatorskiej.  

            Prace badawcze nad dekoracjami malarskimi rękopisów stradomskich 

doprowadziły autorkę do zaktualizowania wcześniejszych założeń dotyczących atrybucji 

oraz datacji kilku rękopisów. I tak, widniejące, w Graduale BOZ 151, na karcie 418 imię 

„Bernardinus” było przyczynkiem do włączenia księgi w dorobek twórczy Bernardyna  

z Żarnowca. Analiza stylowa jedynej zachowanej w Graduale miniatury figuralnej  

z przedstawieniem Adoracji Dzieciątka wykluczyła to założenie i wykazała, że w zakonie 

działał miniaturzysta o tak samo brzmiącym imieniu, jakie nosił mnich z Żarnowca.  

           Lenart w „Katalogu bernardyńskich rękopisów liturgicznych”, na podstawie 

rodzaju pisma i notacji muzycznej błędnie zakwalifikował iluminacje z dwutomowego 

Graduale 2/RL, 3/RL jako dzieła Józefa z Tyśmienicy. Z kolei data „1526” wytłoczona 

na oprawie kodeksu 11/RL była dla Lenarta głównym wyznacznikiem w określeniu czasu 

powstania księgi i przypisaniu wykonania miniatur temu samemu miniaturzyście, co 

2/RL i 3/RL. Cechy stylistyczne iluminacji zaprzeczają ustaleniom badacza, przesuwają 

datowanie manuskryptu na lata 1480-1490. Rok 1526 należy rozważyć, w tym 

kontekście, jako datę wtórnej introligacji liturgiku. 

            W dwudziestu pięciu badanych kodeksach stradomskich znajdują się łącznie 

dziewięćdziesiąt dwa inicjały figuralne zamknięte w fazowanych ramach. 
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Dotychczasowe kwerendy Miodońskiej, Olszewskiego, Klisia, Obruśnika, Jurkowlaniec, 

Bartelmusa i Bielińskiej-Galas stały się przyczynkiem do opublikowania w sumie 

sześćdziesięciu sześciu miniatur z rękopisów ozdobionych przez bernardynów 

krakowskich. W przeważającej większości były to jednak biało-czarne reprodukcje, które 

nie oddawały piękna tychże iluminacji. Na łamach niniejszej rozprawy, dzięki 

uprzejmości i zgodom wydanym przez instytucje obecnie przechowujące studiowane 

manuskrypty, autorka zamieściła kolorowe zdjęcia zabytków. Ponadto, dwadzieścia 

sześć nieuwzględnionych dotąd w publikacjach miniatur ujrzało „światło dzienne”  

i dopełniło obrazu twórczości mnichów ze Stradomia. Są to: Ukrzyżowanie z 12/RL 

(il.101), Adoracja Dzieciątka z 15/RL (il.106), Salvator Mundi z MDSd 1689 (il.130), 

cztery przedstawienia z 11/RL – Chrystus Nauczyciel (il.136), Ofiarowanie w świątyni 

(il.137), Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny (il.138), Matka Boska z Dzieciątkiem 

(il.139), następnie siedem inicjałów z 13/RL – Król Dawid gra na harfie (il.146), Król 

Dawid przed Bogiem (il.147), Namaszczenie króla Dawida (il.148), Głupiec z buławą 

(il.149), Król Dawid w wodzie (il.150), Król Dawid gra na dzwonkach (il.151), Chór 

zakonników (il.152), a także – Zakonnicy przy pulpicie z 6/RL (il.159), Król Dawid  

na tronie z Ms. Czart. 3619 (il.160), Koronacja Najświętszej Marii Panny (il.174)  

i Chrystus Nauczyciel (il.178) z Przyb. 1/74, Święty Grzegorz Wielki (il.165) 

 i Wniebowstąpienie (il.170) z 5/RL, Monstrancja z Ms. Czart. 3620 (il.220), Ludzka 

czaszka (il.234) i Anioł dmący w szałamaję (il.235) z 10/RL, Krzyż z 8/RL (il.236) oraz 

św. Agnieszka (il.258) i św. Katarzyna Aleksandryjska (il.259) z 4/RL. Opublikowana 

została także, wycięta niegdyś z bernardyńskiego rękopisu, miniatura z Ukrzyżowaniem 

wklejona w okładkę inkunabułu Ink. Czart. 189II, wzmiankowana jedynie przez 

Miodońską (il.191).  

        Przedstawiona przez autorkę charakterystyka twórczości miniatorskiej bernardynów 

stradomskich stanowi próbę syntetycznego ujęcia tematu i ukazuje najważniejsze kwestie 

związane z działalnością iluminatorów zakonnych, mimo że opiera się na stosunkowo 

niewielkim materiale zabytkowym. Szacuje się bowiem, na podstawie przesłanek 

historycznych, iż produkcja warsztatu na Stradomiu była niezwykle intensywna,  

w szczególności w pierwszym okresie jego aktywności. Z uwagi na niewielką liczbę 

dochowanych do naszych czasów kodeksów ozdobionych w XVI wieku, nie jesteśmy  

w stanie przedstawić pełnego obrazu malarstwa książkowego tego okresu. Dzieła Józefa 

z Tyśmienicy wykonane w latach dwudziestych XVI stulecia, a manuskrypty 78/RL  
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i 4/RL z końca wieku dzieli nie tylko kilkadziesiąt lat różnicy, ale też jakość wykonania. 

Rodzi się zatem pytanie czy brat Józef doczekał się kontynuatorów swojego stylu, tak jak 

Bernardyn z Żarnowca? Czy niski poziom warsztatowy i artystyczny miniatur z 78/RL  

i 4/RL anonsowały już upadek stradomskiej sztuki iluminatorskiej? Odnalezienie 

kolejnych manuskryptów wytworzonych w konwencie krakowskim pozwoliłoby  

na bardziej szczegółowe analizy i udzielenie odpowiedzi na powyższe zapytania. 

Badaczowi pozostaje nadzieja, iż kryją się jeszcze w różnych bibliotekach, archiwach  

i prywatnych kolekcjach nieznane dotąd księgi, które wzbogaciłyby wyniki kwerendy  

i rzuciłyby szersze światło na twórczość omawianego skryptorium. 
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Katalog iluminowanych rękopisów liturgicznych  

powstałych w skryptorium stradomskim w Krakowie  

w II poł. XV wieku i w XV stuleciu. 
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            Katalog obejmuje dwadzieścia rękopisów liturgicznych sporządzonych  

w skryptorium bernardyńskim na Stradomiu w Krakowie, w okresie od połowy XV  

do końca XVI wieku, w których dochowała się dekoracja malarska w postaci miniatur 

figuralnych. Księgi zostały ułożone według porządku, który narzuciła analiza 

stylistyczno-porównawcza przeprowadzona w Rozdziale V (cz. 1, cz. 2) niniejszej 

dysertacji, a więc kolejno: Graduale de tempore – sygn. 2/RL (t. I), Graduale de tempore 

– sygn. 3/RL (t. II), Graduale – sygn. BOZ 151, Psalterium – sygn. 12/RL, Psalterium – 

sygn. 15/RL, Antiphonarium – sygn. 16/RL, Antiphonarium – sygn. MDSd 1689, 

Graduale – sygn. 11/RL, Psalterium – sygn. 13/RL, Psalterium – sygn. 6/RL, Psalterium 

– sygn. Ms. Czart. 3619, Graduale – sygn. 5/RL, Antiphonarium – sygn. Przyb. 1/74, 

Graduale – sygn. Ms. Czart. 2827, Graduale – sygn. 7/RL (Graduał Odrowążów), 

Graduale – sygn. Ms. Czart. 3620, Graduale – sygn. 10/RL, Antiphonarium – sygn. 8/RL, 

Graduale – sygn. 78/RL, Antiphonarium – sygn. 4/RL. 

         Hasła poszczególnych rękopisów zawierają następujące elementy: tytuł liturgiku 

wraz z sygnaturą, miejsce przechowywania, datę powstania, krótką notę historyczną, 

charakterystykę kodeksu (wymiary oprawy, opis okładki, ilość kart, rodzaj pisma i notacji 

muzycznej), nazwisko iluminatora i skryptora rękopisu, tematy ikonograficzne 

zachowanych miniatur figuralnych wraz z numerem foliału i opisem oraz literaturę 

(ułożoną alfabetycznie).  
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GRADUALE DE TEMPORE, sygn. 2/RL (t. I) 

 

Miejsce przechowywania:  

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. 

Data powstania: ok. 1453 rok.  

 

Nota historyczna: 

Manuskrypt sporządzony w skryptorium stradomskim z przeznaczeniem dla konwentu 

lwowskiego. Księga należała do zbiorów tamtejszej Biblioteki, o czym świadczą dawne 

sygnatury - 176, H 82 oraz owalna pieczęć 3,7 x 5 cm o treści: „Biblioteka  

OO. Bernardynów we Lwowie” umieszczona na karcie ochronnej rękopisu. Przekazana  

do Krakowa najprawdopodobniej po zakończeniu II wojny światowej.  

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 64 x 43 cm, deski dębowe obciągnięte ciemnobrązową skórą, okucia  

i klamry mosiężne z XVI wieku. 214 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. 

Rodzaj pisma: tekstura gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota 

quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany.  

Skryptor: nieznany.  

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 1 – Św. Grzegorz Wielki, 
fol. 36v – Matka Boża adorująca Dzieciątko, 

fol. 52v – Pokłon Trzech Króli.  
 

Opisy miniatur inicjałowych:  

 

Fol. 1, Św. Grzegorz Wielki, inicjał „A(d te levavi animam meam)”, il.59.  

         Introit „Ad te levavi animam meam deus meus” rozpoczyna tekst pierwszej Niedzieli 

Adwentowej i zawiera wizerunek św. Grzegorza. W fazowaną malachitową ramkę, 
wymodelowaną za pomocą cienkich pociągnięć barwy żółtej i ciemnoszarej, iluminator wpisał 
inicjał „A” w kolorze ultramaryny. Brzusiec litery wypełniają liście akantu, których modelunek 

został wydobyty białą matową farbą. Z górnej części inicjału wychodzą na margines karty dwa 
niebieskie wąsy z pojedynczymi listkami. Przedłużenie lewego dolnego trzonka „A” stanowi wić 

w kolorze malachitu zakończona dużym rozłożystym liściem akantu podmalowanym żółtą barwą. 
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Wije się ona w dół wzdłuż lewego marginesu. Tło wewnętrznego okienka zostało podzielone 
przez artystę na dwie partie. Górną wypełnia jasnoróżowa maureska namalowana  
na karminowym tle, dolna jest ciemnobrązowa. Grzegorz Wielki znajduje się w centrum pola 
inicjałowego, wewnątrz litery „A”. Klęczy zwrócony twarzą w prawą stronę, ręce złożone ma  
w geście modlitwy. Na prawym ramieniu opiera żółtą ferulę. Papież odziany jest w uroczystą 
cappa mangna - długi drapowany płaszcz z trenem. Ramiona okrywa mu krótka peleryna  
z owalnym kapturem szczelnie otulającym głowę. Szaty w kolorze intensywnej czerwieni mają 
białą podszewkę widoczną w zagięciach płaszcza i przy szyi dostojnika. Na głowie Grzegorza, 
otoczonej zielonym malachitowym nimbem z białą obwódką, spoczywa ozdobna żółto-czerwona 

tiara (triregnum).  

 

Fol. 36v, Matka Boża adorująca Dzieciątko, inicjał „P(uer natus est)”, il.60.  

          Tekst introitu Mszy Świętej na Oktawę Bożego Narodzenia: „Puer natus est et filius datus 
est nobis” wyznaczył temat znajdującej się przy nim miniatury. Iluminacja znajduje się w górnym 
prawym rogu karty i zawiera scenę Adoracji Dzieciątka. Ultramarynowy inicjał „P”, z brzuścem 
wypełnionym podmalowanym na biało drobnym listowiem, został wpisany w dwie fazowane 

ramki, które powtarzają kształt inicjału. Zewnętrzna jest w kolorze malachitu, ozdabiają ją cienkie 
białe, żółte i ciemnozielone linie, natomiast wewnętrzna ma kolor karminowy. Narożniki ramki 
wypełniają drobne ciemnoczerwone listki. Przedstawienie figuralne mieści się w środku brzuśca 
litery. Tłem dla rozgrywającej się sceny jest wnętrze stajenki – widoczny fragment ukośnej belki 
stropowej i drewnianego płotu z trójkątnie zakończonymi sztachetami. Maria, odziana w prostą, 
długą kobaltową suknię, klęczy nad Dzieciątkiem. Ręce ma złożone w geście modlitwy. 
Dziewczęcą twarz Marii okalają rozpuszczone, jasne pukle włosów, które sięgają aż do pasa. 
Głowę zaś otacza intensywnie żółty nimb okonturowany wyraźną białą linią. Nagie Dzieciątko 
leży przed Matką. Prawą rękę, ugiętą delikatnie w łokciu, wznosi ku górze, dłonią wykonuje gest 
błogosławieństwa (benedictio latina). Otacza je żółta mandorla wypełniona czerwonymi 
promieniami namalowanymi w formie prostych graficznych kresek. Nad Jezuskiem klęczą 
bydlęta: szary osioł i cynobrowy wół, które unoszą głowy ku Marii.  
 

Fol. 52v, Pokłon Trzech Króli, inicjał „E(cce advenit dominator)”, il.61.  

          Miniatura inicjałowa, ze sceną Pokłonu Trzech Króli, znajduje się w dolnym lewym rogu 
karty i ozdabia tekst introitu Mszy Świętej na Objawienie Pańskie, który rozpoczyna się słowami: 
„Ecce advenit dominator Dominus”. Przedstawienie umieszczono w wewnętrznym polu 
grynszpanowej litery „E”, której brzusiec wypełniają mięsiste listki cieniowane kolorem żółtym 
i jasnomalachitowym. Po lewej stronie, na tle środkowej belki inicjału, siedzi Maria  
z Dzieciątkiem na kolanach. Matka Boska ubrana jest w długą błękitną szatę i płaszcz w tym 

samym kolorze ze szmaragdową podszewką. Twarz, o dziewczęcych rysach, otaczają spięte tuż 
nad uchem, długie, jasne i lekko falowane włosy, a głowę okala żółty nimb okonturowany białą 
obwódką. Nagie Dzieciątko, o jasnych kędzierzawych włosach, siedzi odwrócone plecami  
do Matki. Prawą rękę zgina w łokciu, natomiast lewą wyprostowaną zanurza w szkatule pełnej 
złota, którą trzyma klęczący przed nim król. Mężczyzna ukazany jako srebrnobrody starzec z łysą 
do połowy czaszką i siwiejącymi kręconymi włosami spadającymi na ramiona, odziany jest  

we wrzosową szatę (przewiązaną w pasie, z rozcięciami w okolicy łokci), spod której widać 
pomarańczowy kaftan z długimi rękawami i stójką pod szyją. Na drugim planie, tuż za środkową, 
poprzeczną belką literki, iluminator umieścił pozostałych dwóch króli. Starszy, stojący po lewej 
stronie, ubrany w czerwoną prostą szatę, z żółtą otwartą koroną fleuronową na głowie, ma jasne 
kręcone włosy i rudawą krótką brodę. Trzyma naczynie z pokrywą w kształcie nierozwiniętego 
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„krokusa”. Drugi król to młodzieniec z jasnymi kędzierzawymi włosami. Głowę wieńczy mu taka 

sama korona jak starszego mędrca. Odziany jest w niebieską, prostą i długą szatę. Lewą rękę, 
zgiętą w łokciu, wystawia za poprzeczną belkę literki. W dłoni dzierży żółte naczynie ze stożkową 
pokrywką. Nad postaciami, w górnej części brzuśca litery „E”, rozpościera się błękitne, 
cieniowane delikatnymi poziomymi pociągnięciami pędzla w kolorze białym, niebo, które 
rozświetla sześcioramienna gwiazda betlejemska. Miniaturę ujęto w fazowaną, intensywnie 
niebieską ramkę. Karminowe tło wewnętrznych narożników ramki pokrywa bladoróżowa 
maureska.  

 

Literatura: 

 B. Bartkowski, Hymn „Gloria Laus” w polskich zabytkach chorałowych, s. 67, 71, 75, 80, 85. 

 F. Bąk, Średniowieczne graduały franciszkańskie, s. 91, 92, 107. 

 T. Dobrowolski, Nowy Sącz czy Kraków? (Ze studiów nad malarstwem polskim około 1450 r.), s. 82. 

 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo małopolskie 1420-1470, s. 98. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. XIX, 311-312. 

 Z. Kliś, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej, s. 205. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 116-117. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 162. 

 T. Miazga, Die Melodien des einstimmigen Credo, s. 31-38, 39-43. 
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GRADUALE DE TEMPORE, sygn. 3/RL (t. II) 

 

Miejsce przechowywania:  

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. 

Data powstania: ok. 1453 rok.   

 

Nota historyczna: 

Manuskrypt sporządzony w skryptorium stradomskim z przeznaczeniem dla konwentu 

lwowskiego. Księga należała do zbiorów tamtejszej Biblioteki, o czym świadczą dawne 

sygnatury – 177 (karta ochronna księgi), H 80 (grzbiet oprawy) oraz owalna pieczęć  

3,7 x 5 cm o treści: „Biblioteka OO. Bernardynów we Lwowie”. Przekazana do Krakowa 

najprawdopodobniej po zakończeniu II wojny światowej. 

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 64 x 44 cm, deski dębowe obciągnięte ciemnobrązową skórą. Okucia  

i klamry mosiężne z XVI wieku. 131 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. 

Rodzaj pisma: tekstura gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota 

quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany.  

Skryptor: nieznany.   

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 20v – Chrystus Zmartwychwstały, 

fol. 50v – Wniebowstąpienie Pańskie, 

fol. 55v – Zesłanie Ducha Świętego,  

fol. 66v – Ostatnia Wieczerza. 

 

Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. 20v, Chrystus Zmartwychwstały, inicjał „R(esurrexi et adhuc)”, il.62.  

         Miniatura ze Zmartwychwstałym Chrystusem poprzedza tekst introitu na Niedzielę 
Wielkanocną: „Resurrexi et adhuc tecum sum”. Iluminator namalował przedstawienie  
we wnętrzu ciemnozielonej litery „R” z brzuścem wypełnionym żółto-malachitowym listowiem, 

całość wpisał w fazowaną pąsową ramkę. Zbawiciel ukazany w momencie wychodzenia z grobu. 
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Prawą nogę opiera na brunatnej ziemi, lewa spoczywa jeszcze wewnątrz sarkofagu. W lewej ręce 
trzyma białą chorągiew z czerwonym krzyżem, osadzoną na długim drzewcu zakończonym 
trójlistnym krzyżem. Natomiast prawą, zgiętą w łokciu i uniesioną ku górze, wykonuje gest 
błogosławieństwa (benedictio latina). Wychudzone ciało Chrystusa, okrywa długi, spięty  
pod szyją, czerwony płaszcz z podszewką w kolorze jasnozielonym. Poły płaszcza rozchylają  
się ukazując rany po ofierze krzyżowej: przebity bok i dłonie, z których sączy się krew. Pociągłą 
twarz z delikatnie zarysowanym zarostem, otoczoną ciemnobrązowymi włosami uczesanymi  

z przedziałkiem pośrodku, okala żółty nimb okonturowany białą linią, z trzema wiązkami 
czerwonych promieni. Za sarkofagiem, ukazanym w perspektywie bocznej, chowa się dwóch 
żołnierzy. Mężczyźnie po lewej stronie widać spod hełmu tylko fragment twarzy: wpół otwarte 
oczy, wydany nos i wąsy. Drugiemu żołnierzowi, znajdującemu się po prawej, dzwon hełmu 
zsunął się na twarz, a rondo przesłania oczy i nos. Widać tylko usta otoczone jasną, gęstą brodą. 
Tło przedstawienia jest ultramarynowe, pokryte gęstą białą maureską.  
 

Fol. 50v, Wniebowstąpienie Pańskie, inicjał „V(iri Galilei)”, il.63.  

          Karta 50v zawiera tekst, który śpiewano w czasie uroczystości triumfalnego wejścia 
Zbawiciela do nieba (Dominica VII Paschae). Iluminator ozdobił słowa introitu: „Viri Galilei 

admiramini aspicientes in caelum?” miniaturą przedstawiającą Wniebowstąpienie Pańskie. 
Pąsowy inicjał „V”, wypełniony podmalowanym na biało listowiem, wkomponował w fazowaną 
jasnozieloną ramkę, której plastykę wydobył za pomocą ciemnozielonych i żółtych linii. 
Wewnętrzne pole ramki, stanowiące tło zarówno dla inicjału, jak i przedstawienia figuralnego, 
ma kolor karminowy i jest pokryte jasnoróżową, delikatną maureską. Z górnych trzonków litery 
„V” wychodzą na margines karty pojedyncze wici gałązek z wielokolorowymi listkami akantu. 
Scenę figuralną artysta umieścił w środku inicjału. Na pierwszym planie, w ujęciu en trois quatre, 

klęczy, odziana w błękitny płaszcz ze szmaragdową podszewką i kapturem założonym na głowę, 
Maria oraz apostoł Jan, którego iluminator przedstawił jako młodzieńca z jasną, kędzierzawą 
fryzurą, ubranego w długą szatę koloru grynszpanowej zieleni, cieniowaną barwą żółtą. Maria  
i Jan patrzą na siebie, mają dłonie złożone do modlitwy, a ich głowy otaczają intensywnie żółte 
nimby z białym konturem. Grupa sześciu apostołów, widoczna na drugim planie, została ujęta 
przez artystę w sposób schematyczny. Widać tylko czubki głów i aureole. Postacie zgromadzone 
są koncentrycznie wokół szaro-brunatnej skały, nad którą w niebieskim obłoku nikną stopy 
Zbawiciela.  

 

Fol. 55v, Zesłanie Ducha Świętego, inicjał „S(piritus Domini)”, il.64.  

          Scenę Zesłania Ducha Świętego umieszczono w dolnym lewym rogu karty. Ozdabia ona 
introit Mszy Świętej na tę uroczystość. Ultramarynowy inicjał „S”, wpisany w jasnozieloną 
fazowaną ramkę podmalowaną cienkimi żółtymi i czarnymi liniami, wypełnia białe listowie. 
Wewnętrzne tło ramki ma kolor karminowy. Pokryte jest siatką dekoracyjnego ornamentu 
romboidalnego. W świetle inicjału iluminator namalował scenę, która rozegrała się pięćdziesiąt 
dni po Zmartwychwstaniu Pańskim. Na kamiennej żółtej ławie zasiada Matka Boska wraz  
z ośmioma zgromadzonymi wokół niej apostołami. Maria ukazana frontalnie przechyla 
delikatnie, okrytą białym welonem, głowę kierując wzrok w lewą stroną. Ręce składa w geście 
modlitwy. Jej sylwetkę spowija długi błękitny płaszcz ze szmaragdową podszewką. Po Jej prawej 
stronie siedzi starszy siwowłosy mężczyzna z brodą, w czerwonym okryciu (św. Piotr?),  

a po lewej Jan odziany w płaszcz w kolorze malachitu z czerwono-żółtą podszewką. Obydwaj 
apostołowie mają ręce złożone do modlitwy i wpatrują się z wyrazem uwielbienia w Marię. 
Pozostali uczniowie Chrystusa znajdują się na drugim planie, schowani za poprzecznym skrętem 



  

 

  

224 

 

litery „S”. Widać tylko fragmenty ich uniesionych w górę głów. Wszystkie postacie mają 
intensywnie żółte nimby okonturowane cienką białą linią, a nad ich głowami, zgodnie z relacją 
Dziejów Apostolskich (Dz 2, 3-4), unoszą się płomyki ognia. Nad aureolą Marii wznosi się biała 
Gołębica Ducha Świętego z rozpostartymi skrzydłami i dziobem skierowanym w dół. 
 

Fol. 66v, Ostatnia Wieczerza, inicjał „C(ibavit eos ex adipe frumenti)”, il.65.  

          Tematem miniatury, umieszczonej w górnym lewym rogu karty i ozdabiającej słowa 
introitu Mszy Wielkoczwartkowej: „Cibavit eos ex adipe frumenti et de petra melle saturavit 
eos”, jest Ostatnia Wieczerza. Korpus niebieskiego inicjału „C”, wpisanego w fazowaną zieloną 
ramkę, tworzy namalowane białą farbą listowie. Z górnego trzonka litery, przez krawędź ramki, 
przebija się na margines karty pojedyncza wić roślinna zakończona akantem i długim cienkim 
wąsem. Wewnętrzne narożniki ramki wypełnia tło koloru karminowego pokryte gęstym 
bladoróżowym ornamentem geometrycznym. Scena figuralna mieści się w środku inicjału  
i przedstawia Chrystusa z jedenastoma uczniami wewnątrz Wieczernika. Ściany boczne 
pomieszczenia, z płytkimi prostokątnymi niszami, mają kolor ciemnoszary, natomiast ścianka  
za plecami postaci jest karminowa. Czarno-szary sufit zdobi ornament geometryczny utworzony 

z małych kwadratów. Postacie zasiadają wokół nakrytego białym obrusem stołu, na którego 
środku leży półmisek i pięć małych porozrzucanych bochenków chleba. Na szczycie stołu,  
we wrzosowej prostej szacie siedzi Zbawiciel z głową otoczoną żółtym nimbem okonturowanym 
białą linią, z trzema wiązkami czerwonych promieni. Twarz, okoloną ciemnobrązowymi włosami 
i z zarostem, pochyla lekko w lewą stronę. Prawą rękę wyciąga przed siebie i karmi kawałkiem 
chleba siedzącego po przekątnej Judasza z rudą brodą, ubranego w intensywnie żółtą szatę. Lewą 
ręką Chrystus obejmuje śpiącego Jana, ukazanego jako młodzieńca w zielonej tunice z burzą 
jasnych kędzierzawych włosów. Czterech apostołów zostało ukazanych tyłem, pozostali okryci 
szatami w różnych kolorach, siedzą ze wzrokiem skierowanym w stronę Pana Jezusa.  
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 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 117-118. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 163. 
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GRADUALE, sygn. BOZ 151 

 

Miejsce przechowywania: 

Biblioteka Narodowa w Warszawie. 

Data powstania: 1464 rok. 

 

Nota historyczna:  

Księga sporządzona w skryptorium stradomskim w 1464 roku. Datę wykonania 

poświadcza napis, który skryptor umieścił na fol. 418. Rękopis oddano do klasztoru 

obserwanckiego św. Idziego w Głubczycach, należącego do 1467 roku do wikariatu 

polskiego (adnotacja ołówkiem z XIX wieku na karcie 1: „Graduale pertinens ad locum 

divi Aegidii abbatis intra Lubschitcz 1464”). Następnie przekazana na polecenie 

wikariusza Łukasza de Grunberg do Bytomia (notatka wykonana czarnym inkaustem  

w 1515 roku na fol. 3: „Presens liber ad locum divi Aegidii abbatis intra Lubschitcz  

et conceditur ad locum Bithumium quosque recuperabunt suos libros chorales et hoc  

ex iussu venerandi patris fratris Luce de Grunenberg tunc temporis vicarii provinciae 

anno domini 1515”).  

 

Charakterystyka rękopisu: 

Oprawa: wym. 39,5 x 29,5 cm, deski dębowe obciągnięte ciemnobrunatną skórą.  

418 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura gotycka. 

Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator i skryptor: brat Bernardyn (podpis na fol. 418, il.85). 

 

Zachowana miniatura inicjałowa:  

fol. 48 – Matka Boża adorująca Dzieciątko Jezus. 

 

Opis miniatury inicjałowej:   
 

Fol. 48, Matka Boża adorująca Dzieciątko Jezus, inicjał „P(uer natus)”, il.86.  

          Formularz na trzecią Mszę na Święto Bożego Narodzenia ozdabia miniatura ze sceną 
Adoracji Dzieciątka, usytuowana w górnym lewym rogu karty. Przedstawienie wpisane jest  

w pąsowy inicjał „P”, wypełniony poskręcanym listowiem podmalowanym kolorem białym. 
Całość ujęta w ciemnozieloną fazowaną ramę, podkreśloną niebieskimi cienkimi liniami, która 
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powtarza kształtem literę. Z pionowego trzonka inicjału wyrastają na lewy margines dwie wici 
roślinne z kolorowymi listkami akantu (różowymi, zielonymi, błękitnymi). Wiją się do połowy 
górnego i dolnego brzegu karty. Wewnętrzne narożniki ramki pokryto barwą niebieską.  
W centrum okrągłego brzuśca litery, po lewej stronie, klęczy na zielonej trawie Matka Boża. Ręce 
krzyżuje na piersiach i pochyla się ku leżącemu na ziemi Dzieciątku. Twarz o dziewczęcych 
rysach okalają jasne długie falowane włosy, uczesane z przedziałkiem pośrodku, spięte  
nad uchem i ozdobione nad czołem ciemną przepaską. Głowę otacza Jej żółty okrągły nimb 
obrzeżony czerwoną linią i wypełniony promieniami w tym samym kolorze. Maria ubrana jest  
w prostą ciemnoniebieską suknię, wyciętą półkoliście pod szyją, z długimi rękawami. Krawędzie 
dekoltu, mankietów i dołu szaty iluminator ozdobił żółtą taśmą z rzędem drobniutkich kropeczek. 
Nagie Dzieciątko, o świetlistej bladoróżowej karnacji i jasnych kędzierzawych włoskach, 
spoczywa wśród kępek trawy. Otacza je żółta mandorla z ciemnoczerwonymi promieniami. 
Prawą rączkę unosi w górę i wykonuje gest błogosławieństwa (benedictio latina). Główkę, 
podobnie jak u Matki, okala Mu nimb koloru żółtego z czerwoną obwódką i trzema wiązkami 
promyków. Ponad Dzieciątkiem klęczą dwa bydlątka: szary osioł i brązowy wół. Tło sceny 
figuralnej jest mocno uproszczone. Widoczny jest tylko drewniany płot z trójkątnie 
zakończonymi sztachetami i granatowe rozgwieżdżone niebo z jaśniejącą na horyzoncie łuną.   
 

Literatura: 

 B. Bartkowski, Hymn „Gloria laus” w polskich zabytkach chorałowych, s. 65. 

 B. Bartkowski, Repertuar śpiewów procesji palmowej, s. 227. 

 Biblioteka Ordynacji Zamojskiej od Jana do Jana, s. 33. 

 E. Bielińska-Galas, Piętnastowieczny graduał franciszkanów-obserwantów, s. 211-241.  

 Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, s. 60. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 257-258. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 146. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 565. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 512. 
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PSALTERIUM, sygn. 12/RL 

 

Miejsce przechowywania: 

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  

Data powstania: 1479 rok. 

 

Nota historyczna:  

Manuskrypt sporządzony w skryptorium stradomskim z przeznaczeniem dla konwentu 

lwowskiego. Księga należała do zbiorów tamtejszej Biblioteki, o czym świadczą dawne 

sygnatury - 179, J 85 znajdujące się na grzbiecie oprawy oraz owalna pieczęć 3,7 x 5 cm 

o treści: „Biblioteka OO. Bernardynów we Lwowie”. Przekazana najprawdopodobniej  

do Krakowa po zakończeniu II wojny światowej. 

 

Charakterystyka rękopisu: 

Oprawa: wym. 60 x 41 cm, deski obciągnięte ciemnobrązową skórą z tłoczeniami  

i mosiężnymi okuciami. 363 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj 

pisma: fraktura gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota 

quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator i skryptor: Bernardyn z Żarnowca (podpis na fol. 352). 

 

Zachowane miniatury inicjałowe:  

fol. 1v – Chrystus Zmartwychwstały, 

fol. 73v – Modlitwa w Ogrójcu, 

fol. 110 – Chrystus przed Kajfaszem, 

fol. 145v – Biczowanie,  

fol. 181 – Cierniem koronowanie,  

fol. 223 – Ukrzyżowanie,  

fol. 274 – Niewiasty u grobu, 

fol. 328 – Matka Boża adorująca Dzieciątko.  
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Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. 1v, Chrystus Zmartwychwstały, inicjał „B(eatus vir)”, il.96.  

          Przy introicie: „Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum”, którego słowa zaczerpnięto 
z Psalmu 1, zamieszczono miniaturę z przedstawieniem Chrystusa Zmartwychwstałego. Znajduje 
się ona przy lewym marginesie, w połowie wysokości strony. Iluminator umieścił postać 
Zbawiciela wewnątrz jasnoróżowego inicjału „B” o brzuścu wypełnionym pozwijanym 
listowiem akantu. Całość wpisał w jasnozieloną, fazowaną ramę podmalowaną cienkimi, żółtymi 
pociągnięciami pędzla. Pola między literą a wewnętrznymi krawędziami ramy pokrył złotem 
płatkowym, które przetrwało do naszych czasów w bardzo dobrym stanie. Z lewego górnego  
i dolnego rogu ramki wychodzą na margines karty dwie wici roślinne. Tło przedstawienia stanowi 

ciemnozielona powierzchnia pokryta złotym ornamentem z rombów wypełnionych wiązkami 
promieni oraz ugrowa tumba grobowa z zamkniętym wiekiem. Sylwetkę Chrystusa, ukazanego 
frontalnie, spowija długi drapowany płaszcz koloru niebieskiego, spod którego widać tylko nagi 
tors, prawą rękę, lewą dłoń i stopy, naznaczone ranami po Ofierze Krzyżowej. Jezus opiera lewą 
stopę o krawędź tumby. Prawą ręką, zgiętą w łokciu i uniesioną ku górze, wykonuje gest 
błogosławieństwa (benedictio latina), w lewej dłoni zaś trzyma długą, złotą laskę zakończoną 
równoramiennym krzyżem. Owalną twarz o świetlistej karnacji i delikatnych rysach okalają pukle 

jasnych, lekko kręconych włosów, spadających na ramiona. Głowę Chrystusa otacza okrągły 
nimb pokryty złotem płatkowym.  
 

Fol. 73v, Modlitwa w Ogrójcu, inicjał „D(ominus illuminatio mea)”, il.97.  

          W dolnym lewym rogu karty znajduje się iluminacja ze sceną Modlitwy w Ogrójcu. 
Ozdabia ona pierwsze słowa Psalmu 27: „Dominus illuminatio mea et salus mea”. Miniaturzysta 

umieścił przedstawienie figuralne wewnątrz inicjału „D” koloru jasnego ugru, całość  
zaś wkomponował w jasnozieloną fazowaną ramę. Wewnętrzne narożniki obramienia pokrył 
złotem płatkowym, spod którego przetarć widać fragmenty ołowianego podkładu. Na tle dwóch 
zielonych pagórków i błękitnego nieba zasnutego obłokami, ukazał Jezusa Chrystusa w czasie 
modlitwy w ogrodzie Getsemani (Mt 26, 36). Zbawiciel klęczy zwrócony w prawą stronę. 
Odziany jest w prostą niebieską tunikę wyciętą półkoliście pod szyją, z długimi rękawami. Ręce 
zgięte w łokciach trzyma na wysokości piersi. Głowę, uniesioną ku górze, otacza czerwony nimb 
ze złotymi promieniami. Zarówno twarz, okoloną jasnymi spadającymi na ramiona włosami,  
jak i dłonie, ma pokryte drobnymi kroplami krwi. Wokół Zbawiciela, zgodnie z opisem biblijnym, 
śpią uczniowie. Jeden w czerwonej szacie i brązowymi włosami znajduje się po prawej stronie 

miniatury, dwóch pozostałych – siwowłosy starzec w ciemnoróżowej tunice i młody mężczyzna 
o jasnych włosach i zielonym stroju przycupnęli za plecami Jezusa. 
 

Fol. 110, Chrystus przed Kajfaszem, inicjał „D(ixit custodiam)”, il.98.  

           Przed tekstem introitu „Dixit custodiam vias meas”, którego słowa zaczerpnięto z Psalmu 
38, umieszczono miniaturę z Sądem Chrystusa. Przedstawienie umieszczone wewnątrz brzuśca 
litery, zamyka malachitowo-niebieska fazowana rama. Inicjał „D” jest koloru granatowego, 

wypełnia go jasnoniebieskie sprężyste listowie stylizowane na akant. Końcówki lewego 
pionowego trzonka litery wychodzą delikatnie poza lico obramienia. Narożniki ramek wypełnia 
złoto płatkowe. Postacie ukazano wewnątrz komnaty, której bladoróżowe ściany zdobią 
arkadowe nisze z pionowymi żłobieniami. Po lewej stronie stoi Chrystus ubrany w niebieską 
długą tunikę, wyciętą półkoliście pod szyją, z długimi rękawami. Skrzyżowane ręce, skrępowane 
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powrozem, trzyma przed sobą na wysokości piersi. Pochyla lekko głowę, którą otacza złoty nimb. 
Twarz o subtelnych rysach z delikatnym zarostem i lekko ściśniętymi ustami, okalają długie  
do ramion jasnobrązowe włosy uczesane z przedziałkiem pośrodku. Obok Zbawiciela iluminator 
namalował postać w zielonym kubraku przewiązanym w pasie i w obcisłych spodniach tego 
samego koloru. Mężczyzna z brodą i brązową czapą obejmuje prawą ręką ramiona Chrystusa, 

natomiast dwoma palcami lewej dłoni wskazuje na Niego jak na winowajcę. Głowę ma uniesioną 
ku górze. Kajfasz, zwrócony przodem do Syna Bożego, zasiada na kamiennej ławie. Ukazany 
został jako starzec z gęstą siwiejącą brodą. Spod spiczaście zakończonego nakrycia głowy 
wystają mu pukle kręconych brązowych włosów. Odziany jest w długą ciemnoróżową szatę  
z szarym ozdobnym kołnierzem na ramionach. Ręce ma zgięte w łokciach. Podobnie jak 
mężczyzna w zielonym stroju, dwoma palcami prawej ręki wskazuje na Zbawiciela. Stan 
miniatury można określić jako dobry. Nad głową Chrystusa oraz wzdłuż jego szaty widoczne  
są przetarcia farby ukazujące szary podkład.    
 

Fol. 145v, Biczowanie, inicjał „D(ixit insipiens)”, il.99.  

           Trzyosobowa scena Biczowania rozgrywa się wewnątrz gotyckiej komnaty sklepionej 
żebrowo, o bladoróżowych ścianach z płytkimi pionowymi niszami i jasnopomarańczowej 
posadzce wyłożonej romboidalnymi płytami. W centrum przedstawienia stoi Zbawca, z rękoma 
schowanymi za plecami, przywiązany do jasnoróżowego słupa osadzonego na okrągłym 
postumencie. Głowę otacza mu złoty, okrągły nimb. Twarz Chrystusa, okolona jasnobrązowymi 
włosami do ramion, podobnie jak w innych miniaturach Bernardyna z Żarnowca, zachowuje 

subtelne rysy i pełna jest spokoju. Półprzymknięte oczy patrzą w dal. Doświadczany ból 
sygnalizują leciutko opuszczone kąciki ust. Biodra Zbawcy spowija białe perizonium, natomiast 
nagie ciało pokrywają krwawe ślady po biczowaniu. Oprawcy zostali ukazani jako dojrzali 

mężczyźni. Każdy z nich ma indywidualne rysy twarzy. Ciemiężca po lewej stronie ma ręce 
uniesione w górę, trzyma w nich flagellum (bicz). Usta otwiera jak do krzyku, brwi ściąga  
w gniewie. Ubrany jest w luźną ciemnoróżową tunikę związaną w pasie, spod której wystają nogi 
obute beżowymi trzewikami sięgającymi do połowy łydki. Drugi mężczyzna, usytuowany  
po prawej stronie miniatury, dzierży w uniesionych do połowy piersi rękach wiązkę zielonych  
gałęzi (fasces). Ciało kieruje w prawą stronę, głowę zaś odwraca ku umęczonemu Jezusowi.  
Ma pociągłą twarz z mocno wysuniętym podbródkiem pokrytym rzadkim zarostem. Na środku 
łysego czoła iluminator domalował mu kępkę jasnych włosów. Prześladowca odziany jest  
w niebieski strój, na który składają się: przylegający mocno do ciała trykot z trójkątnymi 
wycięciami na biodrach i obcisłe pończochy. Artysta umiejscowił scenę w jasnozielonym inicjale 
„D”, którego brzusiec wypełnia listowie akantu podmalowane bladożółtym kolorem. Całość 
zamknął w błękitnej fazowanej ramie, z wewnętrznymi narożnikami wypełnionymi dobrze 
zachowanym złotem płatkowym.  
 

Fol. 181, Cierniem koronowanie, inicjał „S(alve me fac Deus”), il.100. 

         Miniatura inicjałowa, zdobiąca słowa Psalmu 68: „Salvum me fac deus quoniam intraverunt 

aquae usque ad animam meam”, zawiera przedstawienie Koronowania cierniem.  

W bladoniebieską fazowaną ramę artysta wpisał literę „S” koloru jasnego różu. Brzusiec 
wypełnił poskręcanymi liśćmi akantu. Górne wewnętrzne narożniki obramienia udekorował 
złotem płatkowym. Scena Koronacji cierniem rozgrywa się na tle inicjału. W centrum  
na jasnopomarańczowej kamiennej ławie zasiada Chrystus z rękoma skrzyżowanymi  
na kolanach. Zbawca odziany jest w długi do ziemi czerwony płaszcz zarzucony na ramiona, 
którego poły odsłaniają klatkę piersiową i dłonie, ale spowijają szczelnie resztę korpusu. Głowę 
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rani Mu wieniec z zielonych gałęzi cierniowych. Oprócz śladów po biczowaniu widoczne są też 
strużki krwi spływające z ran na czole. Iluminator nadał ciału odcień zielono-szary. Chrystusowi 

towarzyszą trzej oprawcy. Pierwszy z nich klęczy po lewej stronie. Prawą rękę zgiętą w łokciu 
unosi do góry, w lewej trzyma kij. Jest to młody mężczyzna o jasnych krótkich włosach, ubrany 

w zielony trykot sięgający połowy ud, przewiązany w pasie oraz w obcisłe pończochy tego 
samego koloru, co góra stroju. Wznosi lekko głowę i wpatruje się w twarz Syna Bożego. Dwóch 
pozostałych ciemiężycieli stoi na ławie za plecami Chrystusa. Zwróceni są do siebie twarzami. 

Ich ciała przysłania w połowie środkowy skręt inicjału. Trzymają w dłoniach kije, którymi 
dociskają koronę cierniową. Mężczyzna po lewej stronie opiera głowę na ramieniu. Ma pociągłe 
lico okolone puklami długich do ramion jasnozłotych włosów. Ubrany jest w różową tunikę  
i pończochy. Postać po prawej, z krótkimi ciemnoblond włosami, przywdziała bladobłękitną szatę 
z ozdobnym trójkątem na piersiach. Górny wewnętrzny skręt litery wypełnia szmaragdowa 

powierzchnia pokryta złotym ornamentem maureski. Stan miniatury jest bardzo dobry. 

Gdzieniegdzie tylko farba uległa delikatnym przetarciom.  
 

Fol. 223, Ukrzyżowanie, inicjał „E(xultate)”, il.101.  

          Scena Ukrzyżowania łączy się ze słowami „Exultate deo adiutori nostro”, które 
zaczerpnięto z Psalmu 80. Granatowa litera „E”, wypełniona podmalowanym na niebiesko 
listowiem, wpisana została w fazowaną ciemnozieloną ramę. Powierzchnie między inicjałem  
a narożnikami obramienia pokryte są dobrze wypolerowanym złotem płatkowym. We wnętrzu 
brzuśca litery rozgrywa się przedstawienie. Artysta podzielił tło na dwie partie. Górna  
to czerwona płaszczyzna udekorowana złotym ornamentem utworzonym z romboidalnej kratki  
i pęków promieni, dolna zaś jest gładka i ciemnozielona. W centrum znajduje się Chrystus 
rozpięty na drewnianym krzyżu w kształcie litery „T”, nad którym widnieje napis „INRI” 

wykonany złotem. Krzyż usytuowany jest na delikatnym wzniesieniu koloru butelkowej zieleni. 
Zbawiciel ma wychudzone ciało, co podkreślają zapadnięte policzki, szczupłe ramiona, wąska 
kibić i zarysowana mocno linia żeber. Biodra okrywa Mu białe perizonium. Głowę otoczoną 
złotym okrągłym nimbem pochyla w lewą stronę. Twarz nie wyraża bólu. Koniec męki anonsują 
zamknięte powieki. Pod krzyżem, zgodnie z wielowiekową tradycją przedstawieniową, stoi  
po lewej stronie Matka Boża, po prawej Jan Ewangelista. Maria, ukazana jako starsza kobieta, 

odziana jest w ciemnoróżową suknię. Sylwetkę spowija Jej granatowy płaszcz z kapturem 
zarzuconym na głowę. Ręce składa w geście modlitewnym na wysokości piersi.  
Jan to młodzieniec o świetlistej karnacji z burzą kędzierzawych jasnych loków. Patrzy w górę. 
Dłoń prawej ręki zgiętej w łokciu przykłada do policzka. Lewą dłonią podtrzymuje połę 
ciemnoróżowego płaszcza spiętego pod szyją, spod którego wystaje bladoniebieska prosta tunika. 
Zarówno Matka Boża, jak i Jan mają głowy otoczone złotymi nimbami. Stoją boso  
na ciemnozielonej trawie.    

 

Fol. 274, Niewiasty u grobu, inicjał „C(antate domino)”, il.102.  

          W światło fazowanej ciemnoróżowej ramki miniaturzysta wpisał niebieski inicjał  
„C” wypełniony podmalowanym na biało listowiem. Wewnętrzne narożniki obramienia wypełnił 
złotem płatkowym. W brzuścu litery, na ciemnozielonym tle pokrytym złotym ornamentem 
(romby z pękami promieni), rozgrywa się scena spotkania trzech Marii z Aniołem. Na pierwszym 
planie jawi się architektoniczna tumba grobowa w kolorze jasnego ugru, ozdobiona płaskimi 
pionowymi niszami. Boczna ściana została odsunięta od głównego korpusu i ujawnia puste 
wnętrze, w którym leży jedynie kawałek zwiniętego białego materiału. Tuż za grobowcem,  
po lewej stronie iluminacji, stoi Anioł ukazany do pasa. Artysta nadał mu charakterystyczny 
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wygląd. Postać Posłańca Bożego jest niemalże przezroczysta. Namalował go bowiem rozbieloną 
różową farbą, którą cieniował drobniutkimi szarymi kreseczkami przypominającymi 
szrafowanie. Mocny akcent stanowią ciemne źrenice oczu. Twarz, zachowującą młodzieńcze 
rysy, okalają kręcone włosy do ramion. Anioł ubrany jest w prostą tunikę, z dwoma krzyżującymi 
się na piersiach szarfami. Zwrócony w prawą stronę dwoma palcami prawej dłoni wskazuje  

na wieko pustego grobowca, natomiast lewą ręką zgiętą w łokciu unosi do góry (w geście 
powitania?). Po prawej stronie miniatury malarz umiejscowił trzy kobiety, które przyszły 
odwiedzić grób. Przyniosły ze sobą naczynia na wonności w kształcie walców. Pierwsza,  

w zielonej tunice, pochyla się nad tumbą. Ręce ma złożone do modlitwy, a głowę okrywa jej biały 
welon. Pozostałe dwie kobiety, o niemal identycznych rysach, stoją na drugim planie. Widać 
tylko ich głowy otulone kapturami (niebieskim i różowym). Pod szyją mają białe marszczone 
stójki. 
 

Fol. 328, Matka Boża adorująca Dzieciątko, inicjał „C(hriste redemptor)”, il.103.   

          Scena Adoracji Dzieciątka, namalowana przy tekście hymnu „Christe redemptor 
omnium”, zamknięta jest w brzuścu ciemnoróżowego inicjału „C” wpisanego w fazowaną 
malachitową ramę. Przedstawienie rozgrywa się w komnacie o bladożółtych ścianach 
artykułowanych wąskimi pionowymi niszami i posadzce koloru ugru wyłożonej romboidalnymi 
płytami. Po lewej stronie klęczy Matka Boża, której twarz o świetlistej karnacji i zaróżowionych 
lekko policzkach zachowuje dziewczęcy wygląd. Drobną głowę otoczoną czerwonym nimbem  
z pękami złotych promieni pochyla ku leżącemu przed Nią Dzieciątku. Jasnozłote włosy spływają 
Jej miękkimi puklami po plecach aż do pasa. Ubrana jest w kobaltową tunikę z płytkim dekoltem 
i długimi rękawami. Dłonie składa w geście modlitewnym. Nagi Jezusek otoczony czerwoną 
mandorlą ze złotymi promieniami, o blond kędzierzawych włoskach, wyciąga ręce zgięte  
w łokciach ku Rodzicielce. Twarzyczkę opromienia Mu uśmiech. Stan miniatury jest bardzo 
dobry. 

 

Literatura: 

 Z. Kliś, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej, s. 208. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 124-125. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 146. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 565. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 452. 
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PSALTERIUM, sygn. 15/RL 

 

Miejsce przechowywania: 

Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. 

Data powstania: 1480 rok. 

 

Nota historyczna:  

Manuskrypt sporządzony w skryptorium stradomskim z przeznaczeniem dla konwentu 

lwowskiego. Księga należała do zbiorów tamtejszej Biblioteki, o czym świadczą dawne 

sygnatury – 182 (wewnętrzna strona okładki), H 79 (grzbiet oprawy). Księga powróciła 

do Krakowa (nie wiadomo dokładnie, w którym roku) i nadano jej sygnaturę 15/RL.  

W latach osiemdziesiątych XX wieku przekazana do Muzeum Prowincji Ojców 

Bernardynów w Leżajsku (zachowano krakowską sygnaturę).  

 

Charakterystyka rękopisu: 

Oprawa: wym. 58 x 40 cm, deski obciągnięte ciemnobrązową skórą. 245 pergaminowych 

kart. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj pisma: fraktura gotycka. Zapis muzyczny: notacja 

muzyczna kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator i skryptor: Bernardyn z Żarnowca (podpis na fol. 244). 

 

Zachowane miniatury inicjałowe:  

fol. 1v – Vir Dolorum,  

fol. 88 – Salvator Mundi, 

fol. 90 – Matka Boża adorująca Dzieciątko,  

fol. 114 – Immaculata.  

 

Opisy miniatur inicjałowych: 
 

Fol. 1v, Vir Dolorum, inicjał „B(eatus vir)”, il.104.  

          W fazowaną błękitną ramę iluminator wpisał malachitową literę „B”. Brzusiec inicjału 
wypełnił poskręcanym listowiem akantu, którego światłocień wydobył za pomocą bladożółtych  
i ciemnozielonych szrafowań. Powierzchnie między wewnętrznymi krawędziami obramienia  
a korpusem litery pokrył złotem płatkowym. Liczne przetarcia złotego materiału uwidaczniają 
szary podkład ołowiany. W centrum brzuśca inicjału stoi w pozie frontalnej Chrystus. Jego ciało 
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spowija długi do ziemi drapowany pąsowy płaszcz. Poły materiału rozchylają się i odsłaniają nagi 
tors z krwawiącą raną na prawej piersi oraz stopy ze śladami po gwoździach. Zbawca ma ręce 
zgięte w łokciach, unosi je do góry. Z dłoni sączą się smużki krwi. Syn Boży, ukazany jako 
młodzieniec o świetlistej karnacji, przechyla lekko głowę w prawo. Twarz o delikatnych rysach 
okalają proste, sięgające ramion, ciemnobrązowe włosy. Na głowę, otoczoną złotym nimbem, 
nałożony ma wieniec z zielonych gałęzi ciernia, które ranią skórę na czole. Tło przedstawienia 
stanowi tafla błękitnego nieba i kamienna tumba, na której stoi Chrystus. Miniatura nosi ślady 
przetarć farby w środkowej części. Gdzieniegdzie widoczne są dziurki w pergaminie.  
 

Fol. 88, Salvator Mundi, inicjał „D(ixit Dominus Domino meo)”, il.105. 

         Miniatura, która zdobi słowa Psalmu 110: „Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris 

meis”, przedstawia Chrystusa w półpostaci z insygniami władzy królewskiej. Znajduje się ona  

w połowie wysokości karty, po lewej stronie. Wyobrażenie Zbawcy wpisano w pąsowy inicjał 
„D”, którego brzusiec wypełnia poskręcane listowie namalowane rozbieloną farbą. Całość ujęto 
w fazowaną malachitową ramkę. Wewnętrzne narożniki obramienia wypełniono złotem 
płatkowym. Chrystus, ukazany frontalnie na zielonym tle pokrytym ornamentem roślinnym,  
w lewej dłoni dzierży jabłko królewskie. Prawą rękę zgiętą w łokciu unosi do wysokości piersi. 
Palce dłoni układa w geście błogosławieństwa (benedictio latina). Młodzieńczą twarz,  
o świetlistej karnacji, subtelnych rysach i kośćmi policzkowymi podkreślonymi delikatnymi 
plamkami różu, okalają jasnobrązowe lekko kręcone włosy uczesane z przedziałkiem pośrodku. 
Głowę otacza okrągły ciemnozielony nimb z bladożółtą obwódką. Zbawca ubrany jest w prostą 
niebieską suknię wyciętą półkoliście pod szyją, z długimi rozszerzającymi się przy nadgarstkach 
rękawami. Stan miniatury można określić jako dobry. Pęknięcia złota płatkowego ukazują szary 
ołowiany podkład. Pigmenty uległy przetarciom.  

 

Fol. 90, Matka Boska adorująca Dzieciątko, inicjał „C(hriste redemptor)”, il.106. 

         Hymn „Christe redemptor omnium” ilustruje dwuosobowa scena Adoracji. Maria, młoda 
kobieta o delikatnych rysach twarzy i rozpuszczonych blond włosach, klęczy nad Dzieciątkiem 
w pozie adoracji. Ubrana jest w błękitną suknię o prostym kroju. Głowę otacza Jej złoty okrągły 
nimb z promieniami. Ręce składa w geście modlitewnym. Nagie Dziecię Jezus leży wpatrzone  
w Matkę. Rączki zgina w łokciach i wyciąga w górę ku Rodzicielce. Okala Je złota mandorla 
wypełniona promieniami. Tło wewnętrznego brzuśca literki podzielone jest na dwie partie. Górna 
część to jasnoróżowa powierzchnia pokryta ornamentem floralnymi, dolna zaś to fragment 
podłogi ułożonej z roimboidalnych płyt. Scena Adoracji wpisana została w bladozielony inicjał 
„C” wypełniony listkami akantu o ostrych blaszkach. Całość iluminator ujął w malachitową 
fazowaną ramę. Złoto płatkowe znajdujące się w wewnętrznych narożnikach ramki oraz nimbie 
Matki Bożej uległo przetarciu, przez co widać szary podkład ołowiany. Lekkie przetarcia farb  

na całej powierchni.    
 

Fol. 114, Immaculata, inicjał „A(ve Maris stella Dei)”, il.107.  

         Słowa hymnu ku czci Matki Bożej „Ave Maris stella mare, Dei Mater alma” ozdabia 

przedstawienie Immaculaty ukazanej w półpostaci. Miniatura znajduje się po lewej stronie karty, 
w lewym dolnym narożniku. Iluminator ujął całość w fazowaną malachitową ramę, w którą 
wpisał pąsową literę „A” wypełnioną liśćmi akantu podmalowanymi ciemniejszą barwą. Z lewej 
pionowej krawędzi obramienia wyrasta na margines karty pęk trzech pięciopłatkowych 
kwiatuszków ozdobionych ornamentem kaligraficznym. Wewnętrzna powierzchnia okienka 

inicjałowego pokryta jest złotem płatkowym. W centrum rozświetlonej powierzchni artysta 
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ukazał w pozie frontalnej Marię ubraną w prostą bladoróżową tunikę i płaszcz tego samego koloru 
zarzucony na ramiona. Matka Boża, o młodzieńczych rysach i głowie okolonej długimi jasnymi 
włosami uczesanymi z przedziałkiem pośrodku, ma półprzymknięte oczy. Ręce składa  
do modlitwy (na wysokości piersi). Złoto płatkowe mocno przetarte – widać szary podkład 
ołowiany. W kilku miejscach: przy twarzy Marii oraz w dolnym lewym narożniku mocne 
przetarcia pigmentu.  

 

Literatura: 

 G. Jurkowlaniec, Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XII do XVI wieku, s. 205.  

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 127-128. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 146. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 565. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 510. 
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ANTIPHONARIUM, sygn. 16/RL  

 

Miejsce przechowywania:  

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  

Data powstania: II połowa XV wieku (ok. 1480-1490 r.). 

 

Nota historyczna: 

Księga sporządzona w skryptorium stradomskim z przeznaczeniem dla konwentu 

lwowskiego. Rękopis należał do zbiorów tamtejszej Biblioteki, o czym świadczą dawne 

sygnatury – 181 i  J 85 umieszczone na grzbiecie oprawy. Prawdopodobnie przekazany  

do Krakowa po zakończeniu II wojny światowej. 

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 57 x 39 cm, deski dębowe obciągnięte ciemnobrązową skórą  

z tłoczeniami, mosiężne okucia i klamry. 167 pergaminowych kart. Tekst w języku 

łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna 

kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany (szkoła Bernardyna z Żarnowca). 

Skryptor: nieznany. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 19v - Matka Boża z Dzieciątkiem,  

fol. 56v – Mąż Boleści, 
fol. 98v – Immaculata, 

fol. 100 – Assumpta, 

fol. 103v – Św. Franciszek z Asyżu.  

 

Opisy miniatur inicjałowych: 
 

Fol. 19v, Matka Boża z Dzieciątkiem, inicjał „H(odie nobis caelorum rex)”, il.123.  

          W fazowaną pąsową ramę iluminator wpisał malachitowy inicjał „H”, którego brzusiec 
wypełnił poskręcanym listowiem akantu. Blaszki listków podkreślił kolorem żółtym. Przestrzenie 
między literą, a górną wewnętrzną krawędzią ramy pokrył złotem płatkowym i delikatnym 

ornamentem maureskowym. Matka Boża, ukazana w półpostaci, ujęta frontalnie, podtrzymuje  
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na lewym przedramieniu nagie Dzieciątko Jezus. Prawą dłonią dotyka Jego kolan. Owalną twarz 
Marii, o dziewczęcych rysach, okalają pukle jasnozłotych długich, falujących włosów, ozdobione 
na linii czoła czarno-złotą cienką przepaską. Głowę otacza Jej złoty nimb udekorowany 
ornamentem maureskowym. Ubrana jest w karminową prostą tunikę z białą obwódką wokół 
półkoliście wyciętego dekoltu. Ramiona spowite ma kobaltowym drapowanym płaszczem. 

Dzieciątko o kędzierzawych blond włosach i nieco przysadzistej sylwetce, ma ręce zgięte  
w łokciach i ułożone na piersiach. Głowę i wzrok kieruje w stronę Rodzicielki. Główkę otacza 
złoty nimb, wypelniony pękami promieni. Artysta nadał postaciom świetlistą karnację, a kości 
policzkowe i skroniowe podkreślił delikatnym różem. Maria i Dzieciątko ukazani zostali  
na jednolitym ciemnoniebieskim tle. Stan miniatury możemy określić jako bardzo dobry.  
 

Fol. 56v, Mąż Boleści, inicjał „S(acerdos in aeternum cultus)”, il.126.  

          Ciemnozielony inicjał „S” z brzuścem wypełnionym poskręcanym listowiem akantu 
miniaturzysta ujął w fazowaną błękitno-kobaltową ramę. Wewnętrzne narożniki obramienia 
pokrył złotem płatkowym, zaś górny i dolny skręt litery – pąsowym kolorem ozdobionym złotą 
maureską. Na tle inicjału jawi się Chrystus. Zbawca, ukazany w półpostaci, stoi w pozie 
frontalnej, wewnątrz ugrowej tumby grobowej. Twarz, o młodzieńczych rysach i z delikatnym 
zarostem, okoloną jasnobrązowymi włosami sięgającymi ramion, kieruje lekko w prawą stronę. 
Na głowie, otoczonej pękami złotych promieni, nosi koronę uplecioną z zielonych gałązek cierni. 

Ręce zgięte w łokciach unosi ku górze i pokazuje rany na dłoniach. Wychudzone ciało nosi ślady 
Męki Krzyżowej. Biodra spowija białe perizonium. Stan miniatury jest dobry. Złoto płatkowe  
w narożnikach popękało odsłaniając szary podkład ołowiany. Widoczne przetarcia farby  
w prawym dolnym narożniku.  
 

Fol. 98v, Immaculata, inicjał „A(ssumpta est maria in caelum)”, il.124.  

          Na tle grynszpanowego inicjału „A” iluminator namalował Marię w ujęciu półfiguralnym. 
Matka Boża ma owalną twarz o świetlistej karnacji i regularnych, dziewczęcych rysach. Kości 
policzkowe i skroniowe podkreśla ciemny odcień różu. Długie jasne włosy, uczesane  
z przedziałkiem pośrodku i ozdobione złotą przepaską na linii czoła, spływają falami  
po ramionach, aż do łokci. Ubrana jest w pąsową tunikę marszczoną przy szyi, ozdobioną złotymi 
pękami promieni. Spod dekoltu wystaje biały kołnierzyk z czarną lamówką. Ramiona okryte ma 
kobaltowym płaszczem. Maria, ukazana frontalnie, składa dłonie do modlitwy na wysokości 
piersi. Górną część inicjału wypełnia różowe tło, które artysta pokrył złotymi cienkimi 
pionowymi i ukośnymi kreskami. Całość przedstawienia wpisana została błękitną fazowaną ramę 
z wewnętrznymi narożnikami wypełnionymi złotem płatkowym. Stan zachowania – bardzo 

dobry.   

 

Fol. 100, Assumpta, inicjał „N(ativitas gloriosae Virginis Mariae)”, il.125.  

          W fazowaną malachitową ramę wpisany został bladoróżowy inicjał „N”, wewnątrz którego 
artysta umieścił wizerunek Najświętszej Marii Panny w półpostaci. Maria ukazana frontalnie, 
jako młoda kobieta, ma owalną twarz o świetlistej karnacji z kośćmi policzkowymi 

podkreślonymi delikatnym różem, z półprzymkniętymi powiekami. Długie blond włosy, 
uczesane z przedziałkiem pośrodku, spływają na Jej ramiona. Głowę otacza okrągły złoty nimb. 

Ubrana jest w kobaltową tunikę z długimi rękawami ozdobioną rysunkiem złotych gwiazdek. 
Ręce składa w geście modlitwy na wysokości piersi. Wewnętrzną powierzchnię inicjału wypełnia 
ciemnoróżowy kolor ze zdobieniami w postaci bordowych motywów kwiatowych.  
Stan zachowania – dobry. Pigment w brzuścu inicjału wyblakł, złoto płatkowe jest poprzecierane.  
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Fol. 103v, Św. Franciszek, inicjał „F(ranciscus vir catholicus)”, il.127. 

          Wizerunek jednego z patronów Zakonu - św. Franciszka z Asyżu, mieści się przy antyfonie: 
„Franciscus vir catholicus et totus apostolicus”. Iluminator ujął całość w zieloną, fazowaną ramę 
podmalowaną kolorem żółtym. Wewnątrz niej wpisał ciemnoniebieski inicjał „F”, którego 
brzusiec wypełnia listowie namalowane rozbielonym błękitem. Święty, ukazany w półpostaci, 
został umieszczony na pąsowym tle pokrytym złotym ornamentem przypominającym maureskę. 
Ubrany jest w brunatny habit z kapturem i z krótką peleryną okrywającą ramiona. Głowę z tonsurą 
otacza pęk złotych promieni. Franciszek kieruje ciało w prawą stronę. Ręce ma zgięte w łokciach 
i wysunięte przed siebie. W prawej dłoni dzierży krótki złoty krzyż. Na obu dłoniach i na piersi 
widoczne ślady po stygmatyzacji. Stan miniatury – bardzo dobry.  

 

Literatura: 

 G. Jurkowlaniec, Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XII do XVI wieku, s. 191.  

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. XIX. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 127-128. 

 T. Miazga, Antyfonarz kielecki z 1372 roku pod względem muzykologicznym, s. 6. 

 T. Miazga, Die Melodien des einstimmigen Credo, s. 204. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 512. 
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ANTIPHONARIUM, sygn. MDSd 1689  

 

Miejsce przechowywania:  

Muzeum Diecezjalne „Dom Jana Długosza” w Sandomierzu.   

Data powstania: 1480 rok. 

 

Nota historyczna: 

Rękopis sporządzony w skryptorium stradomskim. Nie wiadomo, w jaki sposób i kiedy, 

trafił do klasztoru bernardyńskiego w Radomiu. Po jego kasacie w 1864 roku przekazany 

został do Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.  

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 60 x 40 cm, deski dębowe obciągnięte ciemnobrązową skórą  

z tłoczeniami. 339 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj pisma: 

tekstura gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota quadrata)  

na czterolinii. 

 

Iluminator i skryptor: Prokop z Lublina (podpis na fol. 220). 

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 3  –  Matka Boża z Dzieciątkiem,  

fol. 15 – Salvator Mundi,   

fol. 77 – Immaculata. 

 

Opisy miniatur inicjałowych: 
 

Fol. 3, Matka Boża z Dzieciątkiem, inicjał „T(ecum principium)”, il.128.  

          W fazowaną malachitową ramę iluminator wpisał inicjał „T” koloru niebieskiego. Brzusiec 

literki wypełnił listowiem akantu o ostro zakończonych blaszkach podmalowanych rozbielonym 
błękitem. Wewnętrzne narożniki ramy pokrył złotem płatkowym. Z górnego i dolnego lewego 

boku obramienia wyrastają na margines pergaminowej karty dwa pędy gałązek akantu (górna 
różowa, dolna zielona) zakończonych cieniutkimi wąsami. W centrum pola inicjałowego umieścił 
wyobrażenie Matki Bożej w półpostaci, która trzyma w ramionach Dzieciątko. Maria  
o świetlistej, bladoróżowej karnacji, lekko zaróżowionych policzkach i delikatnych rysach 
twarzy, pochyla głowę, otoczoną złotym okrągłym nimbem, ku Synkowi. Jej owalną twarz 
okalają pukle jasnych długich włosów uczesanych z przedziałkiem pośrodku i spiętych tuż nad 
uchem. Ubrana jest w prostą kobaltową tunikę z marszczeniami przy półkoliście wyciętym 
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dekolcie. Sylwetkę spowijają obfite fałdy różowego płaszcza ozdobionego motywem złotych 
pęków promieni. Maria podtrzymuje nagie Dzieciątko na lewym ramieniu, prawą dłonią dotyka 
Jego uda. Dzieciątko prawą rączką obejmuje Matkę za szyję. Główkę, z kędzierzastymi blond 
włoskami otoczoną złotym nimbem, wznosi ku górze. Na Jego twarzy maluje się subtelny 
uśmiech, wzrok skierowany ma ku Rodzicielce. Miniatura mieści się po lewej stronie tekstu,  

w 1/3 wysokości strony i ozdabia antyfonę rozpoczynającą się od słów: „Tecum principium  
in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum”. Stan zachowania iluminacji jest bardzo dobry.   

 

Fol. 15, Salvator Mundi, inicjał „R(ex pacificum)”, il.130.  

          Miniatura z wyobrażeniem Chrystusa jako Salvatora Mundi znajduje się po lewej stronie 
karty, w połowie jej wysokości. Zdobi słowa antyfony: „Rex pacificus magnificatus est, cuius 
vultum desiderat universa terra”. Iluminator ujął przedstawienie w błękitną fazowaną ramę,  
z której górnego i dolnego lewego narożnika wyrastają na margines karty dwie wici roślinne. 
Mniejsza, złożona z bladoróżowego liścia akantu zakończonego wąsem, pnie się ku górze, 
natomiast większa biegnie pionowo w dół i rozkwita na dolnym brzegu strony. Tworzą ją zielone 
i niebieskie płaskie liście akantu, z kroplami złota w rozwidleniach oraz ciemnoróżowy 
pięciopłatkowy kwiat. Brzusiec litery „R” wypełnia malachitowe listowie. Chrystus ukazany  

w całej postaci, stoi w pozie frontalnej na kobaltowym tle usianym drobnymi złotymi 
gwiazdkami. Ręce zgina w łokciach. Dłonią prawej ręki wykonuje gest błogosławieństwa 
(benedictio latina), natomiast w lewej trzyma złote jabłko królewskie. Zbawcę otacza błękitny 
obłok, którego brzegi artysta podkreślił białą farbą. Owalną twarz Jezusa o subtelnych rysach, 

okalają blond włosy sięgające ramion, uczesane z przedziałkiem pośrodku. Głowę ma otoczoną 
złotym nimbem. Ubrany jest w długą bladoróżową (niemalże białą) szatę wyciętą półkoliście  
5pod szyją, pokrytą czarnym ornamentem przypominającym maureskę. Złoto płatkowe 
wypełniające nimb oraz pola między inicjałem a ramą (po prawej stronie) zachowało się w bardzo 
dobrym stanie.  

 

Fol. 77, Immaculata, inicjał „V(irgo prudentissima)”, il.129.  

          Antyfonę rozpoczynającą się od słów: „Virgo prudentissima quo progrederis, quasi aurora 
valde rutilans?” ozdabia przedstawienie Marii Immaculaty. Półpostać Marii wpisana została  
w zielony inicjał „V”, którego brzusiec wypełnia poskręcane listowie akantu. Maria, odziana  
w błękitną tunikę z długimi rękawami zakończonymi pąsowymi mankietami, składa ręce w geście 
modlitewnym. Na ramiona ma narzucony różowy płaszcz ozdobiony delikatnymi złotymi 
wzorkami. Owalną twarz, o dziewczęcych rysach i świetlistej karnacji, okalają długie falujące 
blond włosy, uczesane z przedziałkiem pośrodku. Na linii czoła i włosów artysta namalował sznur 
czerwonych koralików. Wewnętrzną powierzchnię brzuśca inicjału wypełnia gładko położone 
złoto płatkowe, gdzieniegdzie poprzecierane (widoczny szary podkład ołowiany).  
 

Literatura: 

 H. Feicht, Muzyka liturgiczna w polskim średniowieczu, s. 68. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 256-260. 

 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg chóralnych w Polsce, s. 330. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 146. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 515. 
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GRADUALE, sygn. 11/RL 

 

Miejsce przechowywania: 

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. 

Data powstania: II połowa XV wieku (ok. 1480-1490 r.). 

 

Nota historyczna:  

Manuskrypt sporządzony w skryptorium stradomskim z przeznaczeniem dla konwentu 

lwowskiego. Księga należała do zbiorów tamtejszej Biblioteki, o czym świadczą dawne 

sygnatury - 180, H 81 umieszczone na grzbiecie okładki. Prawdopodobnie przekazana  

do Krakowa po zakończeniu II wojny światowej. 

 

Charakterystyka rękopisu: 

Oprawa: wym. 62 x 41 cm, deski obciągnięte ciemnobrązową skórą z wytłoczonym 

ornamentem geometrycznym i roślinnym, ślady po okuciach. 205 pergaminowych kart. 

Tekst w języku łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura gotycka. Zapis muzyczny: notacja 

muzyczna kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii i pięciolinii. 

 

Iluminator: nieznany. 

Skryptor: nieznany. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe:  

fol. 40 – Chrystus Nauczyciel, 

fol. 47 – Ofiarowanie w Świątyni,  

fol. 77 – Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, 

fol. 80v – Matka Boża z Dzieciątkiem. 

 

Opisy miniatur inicjałowych: 
 

Fol. 40, Chrystus Nauczyciel, inicjał „D(ominus secum mare)”, il.136. 

          Miniatura inicjałowa, umieszczona w prawym górnym rogu, przy słowach: „Dominus 
secum Mare Galilee vidit duos fratres Petrum et Andream et vocavit eos”, przedstawia Chrystusa 

Nauczyciela. Iluminator ujął scenę w fazowaną, intensywnie niebieską ramkę. Aby pogłębić 
wrażenie trójwymiarowości, prawą i dolną krawędź obramienia dodatkowo podkreślił białymi 
cienkimi liniami. W środku okienka namalował inicjał „D” w kolorze czerwieni alizarynowej. 
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Korpus litery wypełnił liśćmi akantu, których plastykę wydobył za pomocą cieniowania. Kontury 
listowia obrysował na biało. Wnętrze litery jest jasnozielone i pokryte ornamentem roślinnym, 
stanowi ono tło dla postaci Zbawiciela, która została wkomponowana w światło inicjału. 
Chrystus, ujęty statuarycznie, zwraca się w prawą stronę. Głowę otacza mu jasnożółty nimb 
obwiedziony ciemniejszą linią. Pociągłą twarz o świetlistej karnacji otaczają ciemnobrązowe 
włosy spadające na ramiona, brodę okala delikatnie zarysowany zarost. Ubrany jest w długą, 
prostą, bladoniebieską tunikę z rozszerzanymi rękawami, spod której wystają bose stopy. Ręce 
ma zgięte w łokciach i wysunięte przed siebie. W lewej dłoni trzyma księgę w ciemnoniebieskiej 

oprawie, prawą zaś wykonuje gest błogosławieństwa (benedictio latina). 

 

Fol. 47, Ofiarowanie w Świątyni, inicjał „S(uscepimus Deus)”, il.137. 

          Iluminacja ze sceną Ofiarowania w świątyni ozdabia introit mszy na Święto Oczyszczenia 
Najświętszej Panny Marii: „Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui”, którego 
słowa pochodzą z Psalmu 48. Miniatura znajduje się po lewej stronie karty, w 1/3 jej wysokości. 
Artysta wpisał w fazowaną, pąsowo-niebieską, ramkę inicjał „S”. Brzusiec literki wypełnił 
mięsistym listowiem akantu w kolorze ugru, natomiast tło górnego i dolnego skrętu inicjału 
ozdobił dekoracyjnym ornamentem: zielonymi rombami, wewnątrz których znajdują  
się czteropłatkowe czerwone kwiatony. Przedstawienie figuralne rozgrywa się za środkową belką 
„S”. Matka Boska, odziana w granatowy płaszcz z zarzuconym na głowę kapturem 
wykończonym białym haftem, stoi zwrócona w prawą stronę. W dłoniach, ledwo widocznych 
spod fałd materiału drapowanej tkaniny, trzyma zawinięte w białą chustę Dzieciątko i podaje  
je stojącemu przed nią siwowłosemu Kapłanowi ubranemu w długą czerwoną tunikę i czarne 
buty. Zza pleców Marii wychyla się półpostać Józefa, którego iluminator przedstawił jako 
starszego mężczyznę z długą kędzierzawą brodą. Obok niego stoi kobieta, odziana w czerwoną 
szatę z zarzuconą na głowę chustą w kolorze sukni, która spogląda z czułością w kierunku 
Dzieciątka. Za Kapłanem zaś, stłoczone są jeszcze dwie osoby. Widać tylko zarys ich twarzy.  
 

Fol. 77, Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, inicjał „G(audeamus omnes)”, il.138. 

          Przy słowach: „Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore 

Sanctorum omnium” rozpoczynających uroczystość na Wszystkich Świętych, artysta namalował 
miniaturę z przedstawieniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Scena rozgrywa się wewnątrz 
inicjału „G”, którego brzusiec wypełnia zielono-żółte listowie akantu. Matka Boska klęczy 
zwrócona w lewą stronę. Głowę, otoczoną ugrowym nimbem, pochyla ku złożonym w geście 
modlitwy dłoniom. Zamknięte oczy i lekki półuśmiech sugerują spokój i ukojenie. Jej ciało 
okrywa długi niebieski płaszcz, na głowę ma zarzuconą chustę w tym samym kolorze. Przed 
Marią siedzi jasnowłosy młodzieniec w czerwonej tunice, trzymający w dłoniach otwartą księgę. 
Z tyłu podtrzymuje ją za ramię św. Jan, ukazany jako młody mężczyzna z kędzierzawymi złotymi 
lokami ubrany w długą, bladoróżową suknię. Jego spojrzenie jest pełne smutku. Na drugim 
planie, nad głowami Marii, młodzieńca i apostoła, iluminator namalował jeszcze pięć sylwetek: 

starca z siwą brodą dzierżącego w rękach złotą buławę oraz cztery postacie, którym widać tylko 
twarze. Przedstawienie zostało ujęte w fazowaną błękitno-szarą ramę przypominającą wyglądem 

kamienne obramienie okienne.  

 

Fol. 80v, Matka Boża z Dzieciątkiem, inicjał „S(alve Sancta Parens)”, il.139. 

          Inicjał „S” z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, który znajduje się w lewym 
górnym narożniku karty, ozdabia słowa hymnu „Carmen Paschale” Seduliusza: „Salve Sancta 
parens enixa puerpera regem” - introit do Mszy na Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 
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Wewnątrz fazowanej ramki koloru grynszpanowej zieleni iluminator umieścił literę  
„S” wypełnioną karminowymi liśćmi akantu. Górny i dolny skręt inicjału to czarne pola pokryte 

ozdobnym ornamentem, który tworzą romby o podwójnych żółtych krawędziach z czerwonymi 
czteropłatkowymi kwiatuszkami wewnątrz. W centralnej części pola okienka inicjałowego, na tle 
litery, namalował Matkę Bożą, która stoi w ujęciu frontalnym, z głową skierowaną w lewo  

i pochyloną ku Dzieciątku. Sylwetkę Marii okrywa długi, drapowany mocno w dolnej części, 
niebieski płaszcz spięty pod szyją, spod którego wyłania się fragment żółtej sukni. Twarz Marii, 
okolona złotymi puklami włosów, zachowuje dziewczęcy typ urody o jasnej karnacji i wysokim 

czole, z kośćmi policzkowymi podkreślonymi ciemnoróżowym kolorem. Głowę, otoczoną 
półprzezroczystym nimbem z ornamentem przypominającym fryz arkadowy, wieńczy okazała 
otwarta korona z fleuronami. Zamyślony wzrok Marii biegnie ponad głową Dzieciątka, które 
podtrzymuje na lewym ramieniu. W prawej ręce zaś, wystającej spod płaszcza i skierowanej  
na zewnątrz w prawą stronę, trzyma biały, mały przedmiot (owoc?). Dzieciątko Jezus, ubrane  
w bladobłękitną szatę, kieruje główkę, otoczoną delikatnie zarysowanym nimbem i złotymi 
kędzierzowatymi loczkami, ku swojej Matce. Rączki wyciąga przed siebie, w kierunku 
trzymanego przez Marię przedmiotu.  

 

Literatura: 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. XIX, 311-312. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 123-124. 

 T. Miazga, Die Melodien des einstimmigen Credo, s. 32, 107. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 149. 

 J. Pikulik, Franciszkańskie „Ordinarium Missae”, s. 111. 

 J. Pikulik, Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych, s. 74-77. 
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PSALTERIUM, sygn. 13/RL 

 

Miejsce przechowywania:  

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. 

Data powstania: 4 ćwierć XV wieku.   

 

Nota historyczna: 

Rękopis sporządzony w skryptorium stradomskim z przeznaczeniem dla konwentu 

lwowskiego. Księga należała do zbiorów tamtejszej Biblioteki, o czym świadczą dawne 

sygnatury – 183 oraz J 78 zamieszczone na grzbiecie oprawy. Na okładce wytłoczony 

napis „Anno 1517” a poniżej „Recreatus 1767”. Prawdopodobnie przekazana 

do Krakowa po zakończeniu II wojny światowej. 

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 58 x 38 cm, deski dębowe obciągnięte ciemnobrązową skórą, mosiężne 

okucia. 161 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura 

gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany. 

Skryptor: nieznany. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 3  –  Król Dawid gra na harfie,  

fol. 38 – Król Dawid przed Bogiem, 

fol. 56 – Namaszczenie króla Dawida, 

fol. 72v – Głupiec z buławą,  

fol. 88v – Król Dawid w wodzie, 

fol. 110v –Król Dawid gra na dzwonkach, 

fol. 131 – Chór zakonników. 

 

Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. 3, Król Dawid gra na harfie, inicjał „B(eatus vir)”, il.146. 

          W profilowaną zieloną ramkę wpisany został ciemnoróżowy inicjał „B” z brzuścem 
wypełnionym rozbielonym listowiem akantu. Wewnątrz litery, na zielono-brunatnym tle 
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pokrytym romboidalnym ornamentem, iluminator umieścił postać króla Dawida. Monarcha siedzi 
zwrócony w prawą stronę. W dłoniach trzyma ugrową harfę. Postać króla okrywa płaszcz koloru 
kobaltowego z białym kołnierzem. Głowę Dawida przykrywa niebieska czapa, na którą założona 
została otwarta korona fleuronowa. Król Dawid ukazany jest jako starzec, ma jasną gęstą brodę 
przyprószoną siwizną oraz kędzierzawe blond włosy, które wysmykują się spod czepca. Stan 
zachowania miniatury – bardzo dobry.  

 

Fol. 38, Król Dawid przed Bogiem, inicjał „D(ominus illuminatio mea )”, il.147. 

          Miniatura z przedstawieniem Króla Dawida przed Bogiem zdobi Psalm rozpoczynający 
się od słów: „Dominus illuminatio mea”. Artysta ujął przedstawienie w fazowaną pąsową ramkę, 
której wewnętrzne narożniki pokrył złotem płatkowym. W obramienie wpisał zielony inicjał 
„D”. Brzusiec litery wypełnił pokręcanym listowiem akantu. Grzbiety listków podkreślił 
cienkimi złotymi liniami. W centrum pola inicjałowego, wewnątrz inicjału, król Dawid odziany 
w czerwoną suknię z długimi rękawami, z brunatną koroną (otwartą) na głowie, zasiada na ławie 
kamiennej w kolorze ugru i ciemnego oranżu. Prawą rękę zgiętą w łokciu wyciąga przed siebie, 
lewą zaś unosi do góry i palcem wskazującym pokazuje na swoje oczy. Nad nim, z białego obłoku 
wyłania się postać Boga Ojca. Bóg, ukazany w półpostaci, z głową okoloną nimbem, odziany jest 

w prostą ciemnoróżową tunikę. Z obłoku rozchodzą się złote promienie, które spadają na króla. 
Stan zachowania miniatury – bardzo dobry.  

 

Fol. 56, Namaszczenie króla Dawida, inicjał „D(ixit custodiam )”, il.148. 

         W profilowaną pąsową ramkę artysta wpisał kobaltowy inicjał „D”. Brzusiec litery 

wypełniają listki o poskręcanych blaszkach, których plastyka wydobyta została za pomocą złotej 
i białej farby. Wewnętrzne narożniki obramienia wypełnione są dobrze zachowanym złotem 
płatkowym. W świetle inicjału, na zielonym tle pokrytym romboidalnym ornamentem, iluminator 

namalował scenę namaszczenia. Król Dawid, odziany w czerwoną szatę z długimi rękawami, 
siedzi zwrócony w prawą stronę. Głowę zdobi mu brunatna korona (otwarta). Prorok Samuel, 
ukazany jako siwy starzec, stoi po prawej stronie, zwrócony do Dawida. Odziany jest w prostą, 
mocno drapowaną tunikę koloru pąsowego. Lewą rękę zgiętą w łokciu wyciąga przed siebie, 
natomiast prawą, w której trzyma róg z oliwą, unosi ponad głową monarchy. Stan zachowania 
miniatury – bardzo dobry.  

 

Fol. 72v, Głupiec z buławą, inicjał „D(ixit insipiens)”, il.149. 

         Słowa Psalmu, rozpoczynającego się od słów: „Dixit insipiens in corde suo, non est Deus”, 

zdobi miniatura z wizerunkiem Głupca. Iluminator wpisał przedstawienie w niebieski inicjał, 
którego brzusiec wypełnia biało-błękitne listowie akantu. Wewnętrzną powierzchnię litery pokrył 
ciemnozielonym kolorem i ozdobił siatką romboidalnego ornamentu. Na tym tle jawi się główny 
bohater – Głupiec, którego artysta ukazał en trois quatre. Przedstawił go jako starszego, łysego 
mężczyznę, ubranego w czerwone rajstopy i żółto-oranżowy kubrak z długimi rękawami, 
przepasany w talii błękitną taśmą. Głupiec stoi zwrócony w prawą stronę. Lewą rękę zgiętą  
w ramieniu wysuwa prze siebie. W prawej, uniesionej nad głową, trzyma przedmiot 

przypominający drewnianą buławę. Całość przedstawienia zamknięta jest w profilowaną pąsową 
ramę.  

 

Fol. 88v, Król Dawid w wodzie, inicjał „S(alvum me fac Deus)”, il.150. 

         Artysta wpisał ciemnozielony inicjał „S” w fazowaną błękitną ramkę. We wnętrzu litery 
zakomponował scenę figuralną, która przedstawia Dawida w wodzie i wyłaniającą się spośród 
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chmur półpostać Boga Ojca. Tło sceny stanowi czarna powierzchnia pokryta ornamentem 

złożonym z rombów wykonanych oranżową farbą, wewnątrz których znajdują się błękitne 
kółeczka. W dolnym skręcie inicjału, pośród biało-błękitnych fal, klęczy nagi monarcha ukazany 

jako starzec z siwymi włosami i gęstą kędzierzawą brodą. Na głowie nosi królewską otwartą 
koronę. Ręce zgięte w łokciach składa w geście modlitewnym na wysokości piersi. Twarz wznosi 
ku górze, w stronę Boga Ojca, który wyłania się z białej chmurki o „wężykowatym” konturze. 
Miniaturzysta osadził Go na ukośnej belce litery. Bóg, odziany w brunatną tunikę i spięty pod 
szyją czerwony płaszcz spogląda na Dawida, prawą dłonią wykonuje gest błogosławieństwa 
(benedictio latina). Iluminację rozświetla złoto płatkowe położone w wewnętrznych narożnikach 
ramek. Stan zachowania – bardzo dobry.  

  

Fol. 110v, Król Dawid gra na dzwonkach, inicjał „E(xultate Deo)”, il.151. 

         Wizerunek króla Dawida grającego na dzwonkach artysta umieścił wewnątrz karminowego 
inicjału „E”, którego brzusiec wypełnia listowie o mocno poskręcanych blaszkach. Górne pole 
litery ma kolor ciemnogranatowy. Iluminator pokrył go ornamentem złożonym  
z czteropłatkowych kwiatów wpisanych w romby. Równie dekoracyjnie przedstawia się tło pola 
pod poprzeczną belką litery. Na błękitnym tle widoczna jest siatka rombów o podwójnych 
krawędziach – białych i granatowych, z kółeczkami umieszczonymi na wierzchołkach. W dolnym 
skręcie inicjału zasiada na kamiennej ugrowej ławie Dawid ukazany en trois quatre i zwrócony 

w prawą stronę. Władca odziany jest w mocno drapowany granatowy płaszcz, z białym 
kołnierzem. Głowę zdobi mu otwarta korona królewska koloru brunatnego. Twarz oraz obydwie 
ręce wznosi ku górze. W dłoniach trzyma młoteczki, którymi uderza w dzwonki umiejscowione 

w górnej części inicjału. Cała scena ujęta jest zieloną profilowaną ramą z wewnętrznymi 
narożnikami wypełnionymi złotem płatkowym. Stan zachowania miniatury jest bardzo dobry.          
 

Fol. 131, Chór zakonników, inicjał „C(antate dominum canticum novum)”, il.152. 

         W pąsową ramę, podmalowaną kolorem bordowym i z wewnętrznymi narożnikami 
wypełnionymi złotem płatkowym, wpisany został niebieski inicjał „C”. Brzusiec litery artysta 

pokrył błękitnym listowiem akantu, natomiast ozdobną belkę zamykającą literę z prawej strony - 
pionowym rzędem kółek. Scena ze śpiewającymi zakonnikami mieści się wewnątrz inicjału.  
Tło stanowi zielona powierzchnia ozdobiona ornamentem składającym się z rombów  
o ciemnozielonych podwójnych krawędziach, ze złotymi kółkami na wierzchołkach  
i czteropłatkowymi czerwonymi kwiatami wewnątrz. Czterech zakonników, zwróconych  
w prawą stronę, stoi przed pulpitem, na którym leży rozłożona księga z nutami. Mnisi  
z tonsurami, ubrani są w brunatne, długie habity przewiązane w pasie sznurem. Na ramiona mają 
narzucone krótkie trójkątne peleryny z kapturami. Stan zachowania miniatury – bardzo dobry.  

 

Literatura: 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 123-124. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 148. 
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PSALTERIUM, sygn. 6/RL 

 

Miejsce przechowywania:  

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. 

Data powstania: II połowa XV wieku.   

 

Nota historyczna: 

Informacje na temat rękopisu są bardzo skromne. Wiadomo tylko tyle, że manuskrypt 

został sporządzony w skryptorium stradomskim. Posiada jedynie krakowską sygnaturę, 

co sugerowałoby, że nie zmieniano miejsca jego przechowywania.  

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 69 x 46 cm, deski dębowe obciągnięte ciemnobrązową skórą  

z wytłoczonym ornamentem geometrycznym. 193 pergaminowe karty. Tekst w języku 

łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna 

kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany.  

Skryptor: nieznany.   

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 49 – Król Dawid przed Bogiem, 

fol. 72v – Namaszczenie króla Dawida, 

fol. 96  – Głupiec z maczugą, 

fol. 119 – Król Dawid w wodzie,  

fol. 145 – Król Dawid gra na dzwonkach, 

fol. 163 – Zakonnicy w chórze. 

 

Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. 49, Król Dawid przed Bogiem, inicjał „D(ominus illuminatio mea)”, il.154. 

          W zieloną profilowaną ramkę iluminator wpisał pąsowy inicjał „D”. Brzusiec literki 

wypełnił listkami o poskręcanych blaszkach. We wnętrzu inicjału umieścił scenę rozmowy 
Dawida z Bogiem. Tło przedstawienia stanowi kobaltowa powierzchnia pokryta ornamentem 

maureskowym wykonanym płynnym złotem. Monarcha klęczy na kamiennej posadzce kierując 
ciało w prawą stronę. Na głowie nosi otwartą koronę. Odziany jest w intensywnie czerwoną szatę 
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z białymi lamówkami wokół półkoliście wyciętego dekoltu i mankietów. Prawą rękę wyciąga ku, 
znajdującej się przed nim, mensie nakrytej biało-czerwonym konopeum ze złotymi frędzlami. 
Lewą dłoń unosi zaś ku górze i palcem wskazującym pokazuje w kierunku swoich oczu. Ponad 
nim, w czerwono-bordowym okręgu unosi się półpostać Boga, który patrzy w stronę Dawida. 
Prawą ręką wykonuje gest błogosławieństwa (benedictio latina). Zarówno Bóg Ojciec,  
jak i Dawid ukazani są jako mężczyźni w podeszłym wieku. Obaj mają białe długie brody  
i oprószone siwizną włosy. Stan zachowania miniatury jest dobry. Pigmenty nie straciły 
intensywności, natomiast złoto płatkowe pokrywające wewnętrzne narożniki obramienia jest 
mocno popękane.  
 

Fol. 72v, Namaszczenie króla Dawida, inicjał „D(ixit custodiam anima mea)”, il.155. 

         Scena namaszczenia Dawida przez proroka Samuela rozgrywa się we wnętrzu zielonego 
inicjału „D”, którego brzusiec wypełnia mocno poskręcane listowie akantu. Król, ukazany jako 
starzec z długą siwą brodą, zwrócony w prawą stronę, klęczy na posadzce ułożonej z czerwonych 
kwadratowych płyt. Ubrany jest w prostą kobaltową tunikę wykończoną przy dekolcie  
i mankietach zieloną lamówką. Głowę zdobi mu otwarta korona. Dłonie składa w geście 
modlitewnym. Przed Dawidem stoi boso prorok Samuel. Podobnie, jak król, został ukazany jako 
starszy mężczyzna. Ma siwą brodę i długie włosy uczesane z przedziałkiem na środku głowy, 
które spływają mu do ramion. Odziany jest w prostą niebieską tunikę wykończoną żółtą lamówką. 
Sylwetkę okrywa mu ciemnopąsowy płaszcz z zieloną podszewką. Lewą ręką dotyka głowy 
monarchy, w prawej uniesionej nad koroną króla, trzyma niebieskie naczynie.  

Tło dla sceny stanowi czerwona powierzchnia pokryta ornamentem przypominającym maureskę. 
Całość artysta wpisał w pąsową fazowaną ramkę, której wewnętrzne narożniki wypełnił złotem 
płatkowym.  
 

Fol. 96, Głupiec z maczugą, inicjał „D(ixit insipiens in corde suo)”, il.156. 

         We wnętrzu zielonej litery „D”, na czerwonym tle pokrytym granatową maureską, 
iluminator namalował wizerunek biblijnego Głupca. Ukazany został on jako dojrzały mężczyzna 
z łysą głową. Sylwetkę okrywa mu prosta żółta szata, wycięta półkoliście pod szyją, z długimi 
szerokimi rękawami. Spod sukni wystają stopy obute w kozaki w tym samym odcieniu, co tunika. 

Głupiec trzyma w prawej ręce drewnianą maczugę. Lewą, zgiętą w łokciu, unosi na wysokość 
twarzy. Inicjał wraz z przedstawieniem wpisany jest w profilowaną ramę koloru pąsowego. 
Narożniki obramienia wypełnia złoto płatkowe.  
 

Fol. 119, Król Dawid w wodzie, inicjał „S(alvum me fac Deus)”, il.157. 

         W zieloną profilowaną ramę iluminator wpisał pąsowy inicjał „S”, którego brzusiec 
wypełnił listowiem akantu. Końcówkom górnego i dolnego skrętu litery artysta nadał kształt 
zoomorficzny. Wewnętrzne tło okienka inicjałowego wypełnia kobaltowa powierzchnia pokryta 
złotym ornamentem przypominającym maureskę. W dolnym skręcie inicjału znajduje się nagi 
król Dawid, w koronie na głowie, zanurzony do bioder w błękitnych falach. Stoi w pozie 
frontalnej. Ręce zgięte w łokciach odsuwa od ciała i wznosi ku górze. W górnym skręcie  
„S” z czerwonego okręgu wyłania się Bóg Ojciec. Podobnie jak monarcha unosi w górę dłonie. 
Bóg Ojciec i Dawid ukazani są jako starcy z gęstymi brodami i włosami przyprószonymi siwizną.  
 

Fol. 145, Król Dawid gra na dzwonkach, inicjał „E(xultate deo )”, il.158. 

          W centrum okienka inicjałowego, wewnątrz brzuśca pąsowego inicjału „E”, zasiada  

na kamiennej żółtej ławie król Dawid. Monarcha, zwrócony w prawo i ukazany en trois quatre, 
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odziany jest w długą do kostek karminową tunikę. Stopy ma obute czerwonymi trzewikami. 

Sylwetkę spowija mu intensywnie czerwony płaszcz z malachitową podszewką i obszyty żółtą 
lamówką. Ramiona zdobi zaś biały gronostajowy kołnierz. Tuż za plecami Dawida przebiega 
poprzeczna belka inicjału (mocno przetarta). Król unosi w górę ręce, w których trzyma dwa 
młoteczki. Uderza nimi w instrument (pięć dzwonków) zawieszony tuż nad swoją głową.  
Całą scenę iluminator ujął malachitową ramą, której wewnętrzne narożniki wypełnia złoto 
płatkowe.  
 

Fol. 163, Zakonnicy w chórze, inicjał „C(antate Domino)”, il.159.  

         W górnym lewym rogu karty znajduje się miniatura z przedstawieniem chóru sześciu 
zakonników. Zgromadzeni mnisi stoją zwróceni w prawą stronę. Ubrani są w brunatne habity, 
przewiązane w pasie sznurem, ze spiczastymi kapturami. Na stopach noszą drewniane sandały. 
Przed nimi znajduje się olbrzymi (w stosunku do ich sylwetek) pulpit z rozłożoną księgą. Tuż  
za nimi rozpościera się kobaltowe tło, które artysta ozdobił złotą maureską. Przedstawienie 
wpisane jest w ciemnozieloną literę „C”, której brzusiec wypełnia malachitowe listowie. Całość 
obramia ciemnoróżowa fazowana rama ze złotem w wewnętrznych narożnikach.  
 

Literatura: 

 K. Głombinowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka, s. 120. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 120. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

249 

 

PSALTERIUM, sygn. Ms. Czart. 3619 

 

Miejsce przechowywania:  

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie. 

Data powstania: 3 ćwierć XV wieku. 

 

Nota historyczna: 

Rękopis sporządzony w skryptorium stradomskim. Prawdopodobnie zakupiony w 1875 

roku przez Władysława Czartoryskiego od antykwariusza Erwina Redla z Przeworska. 

Obecnie własność Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie. 

  

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 58 x 40 cm, deski dębowe obciągnięte ciemnobrązową skórą  

z geometrycznymi tłoczeniami na ślepo, obecna oprawa pochodzi z XVII wieku 

(wskazuje na to wyklejka z tego okresu), żelazne okucia. 200 pergaminowych kart. Tekst 

w języku łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura późnogotycka. Zapis muzyczny: notacja 

muzyczna kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany. 

Skryptor: nieznany. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 1v - Król Dawid na tronie,   

fol. 76 - Bóg Ojciec i Syn Boży,    

fol. 139 - Matka Boża adorująca Dzieciątko, 

fol. 157v - Zwiastowanie,  

fol. 189v - Mulier Amicta Sole. 

 

Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. 1v, Król Dawid na tronie, inicjał „B(eatus vir)”, il.160.  

          W centrum brzuśca niebieskiej litery „B” zasiada na kamiennej ławie król Dawid. Za jego 
plecami rozciąga się czerwone tło pokryte maureską (mocno przetarta). Monarcha ukazany jako 
mężczyzna w średnim wieku, z krótką brązową brodą, głowę zdobi mu otwarta korona królewska, 

zwraca lekko ciało w prawą stronę. Ubrany jest w czerwoną suknię wyciętą półkoliście pod szyją. 
Na ramiona narzucony ma płaszcz w kolorze sukni z zieloną podszewką widoczną w zagięciach 
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tkaniny. Prawą rękę zgiętą w łokciu unosi na wysokość piersi. W lewej dłoni dzierży buławę. 
Przedstawienie wraz z inicjałem wpisane jest w malachitową fazowaną ramę. Złoto płatkowe 
pokrywające wewnętrzne narożniki obramienia prawie całkowicie wytarte, podobnie jak złota 
maureska pokrywająca czerwone tło. Pigmenty wyblakłe.  
 

Fol. 76, Bóg Ojciec i Syn Boży, inicjał „D(ixit dominus domino)”, il.161.  

          W profilowaną malachitową ramę wpisany został inicjał „D”, wewnątrz którego zasiada 
na ławie Bóg Ojciec z Synem. Brzusiec pąsowej literki wypełnia poskręcane listowie akantu. 
Stwórca ukazany jako sędziwy starzec z siwą brodą, usytuowany jest po prawej stronie miniatury. 
Odziany w ugrową tunikę i czerwony, zarzucony na ramiona płaszcz z zieloną podszewką, zwraca 
się w lewą stronę ku Chrystusowi. Dłonią prawej ręki zgiętej w łokciu wykonuje gest 
błogosławieństwa (benedictio latina). W lewej zaś przytrzymuje szarą kulę wspartą na kolanach. 
Syn Boży to mężczyzna z brązowym zarostem i długimi falującymi włosami koloru brody. 
Podobnie jak Bóg Ojciec ubrany jest w ugrową tunikę. Płaszcz, który okrywa Jego ramiona jest 

koloru szaro-niebieskiego i ma zieloną podszewkę. Głowę otoczoną okrągłym złotym nimbem 
zwraca ku Ojcu. Ręce zgięte w łokciach wysuwa przed siebie ukazując wewnętrzną stronę dłoni. 
Tło wypełniające brzusiec litery jest niebieskie i pokryte złotym ornamentem przypominającym 
maureskę. Stan zachowania zły. Złoto płatkowe w narożnikach obramienia i nimbach mocno 

przetarte, podobnie jak farby temperowe. Pigmenty wyblakłe.  

    

Fol. 139, Matka Boża adorująca Dzieciątko, inicjał „C(hriste redemptor)”, il.162.  

          Scena Adoracji Dzieciątka odznacza się prostotą kompozycyjną. Matka Boża, ukazana jako 
młoda dziewczyna z blond włosami, klęczy przed małym Jezuskiem. Odziana jest w suknię 
koloru kobaltowego, wyciętą półkoliście pod szyją i ozdobioną złotą lamówką. Na ramiona  
ma narzucony biały (?) płaszcz. Głowę otoczoną złotym nimbem pochyla ku Synkowi. Ręce  
ma złożone w geście modlitewnym. U Jej stóp, w elipsowatej złotej mandorli, leży nagie 
Dzieciątko otoczone promienistą glorią. Prawą rączkę zgiętą w łokciu unosi ku Matce i wykonuje 
gest błogosławieństwa (benedictio latina). W lewej dłoni trzyma czerwony owoc. Tłem  
dla przedstawienia jest niebieska powierzchnia pokryta gęstym ornamentem roślinnym. Scena 
Adoracji wpisana jest w pąsowy inicjał, którego brzusiec wypełniają liście akantu.  
 

Fol. 157v, Zwiastowanie, inicjał „A(ve Maria stella dei)”, il.163.  

         W ciemnopąsowy inicjał „A”, z brzuścem wypełnionym listowiem, iluminator wpisał scenę 
Zwiastowania Marii Pannie. Matka Boża, usytuowana po prawej stronie iluminacji, klęczy  
na drewnianym klęczniku, na którego pulpicie leży otwarta księga. Ubrana jest w kobaltową 
suknię i płaszcz tego samego koloru, który zdobi złota lamówka. Ręce złożone w geście 
modlitewnym trzyma na wysokości piersi. Głowę otoczoną złotym nimbem przechyla w stronę 
klęczącego za Nią Posłańca Bożego. Anioł odziany w białe szaty prawą ręką wskazuje na Marię, 
w lewej zaś trzyma rozwiniętą banderolę (bez napisu). Z ramion wyrastają mu dwa malachitowo-

błękitne skrzydła. Tłem dla przedstawienia jest czarna powierzchnia pokryta ornamentem  
w formie złotego motywu roślinnego. Całość zamyka błękitna fazowana rama. 

 

Fol. 189v, Mulier Amicta Sole, inicjał „S(alve regina)”, il.164.  

          Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na rękach stoi na tle inicjału „S”, którego górny i dolny 
skręt wypełnia bordowy kolor (niegdyś pokryty złotą maureską). Głowę pochyla lekko w prawą 

stronę ku Synkowi. Ukazana została jako młoda kobieta, z długimi jasnymi włosami spadającymi 
na ramiona. Odziana jest w prostą ugrową tunikę, ramiona okrywa Jej obfita draperia 
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granatowego płaszcza z czerwoną podszewką. Na lewej ręce podtrzymuje Dzieciątko, prawą 
dłonią dotyka jego stópek. Dzieciątko zwrócone ku Matce odziane jest w prostą niebieską tunikę. 
Prawą rączkę unosi w stronę twarzy Marii, zaś w lewej dłoni trzyma czerwony owoc. Postacie 
otacza złota promienista gloria. Inicjałowi „S” artysta nadał odcień intensywnej zieleni. Brzusiec 
literki wypełnił poskręcanymi blaszkami liści akantu. Całe przedstawienie wpisał w ugrową 
fazowaną ramę. Złoto znajdujące się niegdyś w wewnętrznych narożnikach obramienia przetarło 
się całkowicie, podobnie jak złota maureska na bordowym tle.  

 

Literatura: 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 223-225. 

 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg chóralnych w Polsce, s. 331. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 148. 

 A. M. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 189, 202, 521. 

 K. Płonka-Bałus, Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych europejskich rękopisów, s. 49. 
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GRADUALE, sygn. 5/RL 

 

Miejsce przechowywania:  

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  

Data powstania: II połowa XV wieku.  

 

Nota historyczna: 

Księga sporządzona w skryptorium stradomskim. Przeznaczona była dla Sióstr 

Bernardynek z klasztoru pw. św. Agnieszki. Świadczą o tym notatki zamieszczone  

na fol. 72, które zawierają instrukcje śpiewu dla zakonnic.  

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 58 cm x 39 cm, deski ociągnięte ciemnobrunatną skórą tłoczoną  

„na ślepo”. Mosiężne okucia i klamry z XVI wieku. 166 kart pergaminowych. Tekst  

w języku łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna 

kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany.  

Skryptor: nieznany.  

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 11v – Św. Grzegorz Wielki (na lewym marginesie św. Dorota z duchownym),   
fol. 24v – Matka Boża adorująca Dzieciątko,    

fol. 83 – Chrystus Zmartwychwstały, 

fol. 97 – Wniebowstąpienie Pańskie,  

fol. 103v – Aniołowie adorujący Eucharystię w monstrancji, 
fol. 106 – Trójca Święta.  

 

Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. 11v, Św. Grzegorz Wielki, inicjał „A(d te levavi)”, il.165, 166, 167.  

         W lewym górnym narożniku karty znajduje się miniatura z przedstawieniem św. Grzegorza 
Wielkiego wpisana w karminowy inicjał „A”, którego brzusiec wypełniają mocno poskręcane, 
bladoróżowe listki akantu. Całość przedstawienia otacza malachitowa turkusowo-szmaragdowa 

fazowana rama, której wewnętrzne narożniki pokrywa złoto płatkowe (sczerniałe i popękane).  
Z lewej górnej i dolnej części ramy wyrastają na margines karty wici roślinne. Górny oraz boczny 
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lewy brzeg ramy ozdabiają dodatkowo krople złota i finezyjny ornament wykonany cieniutkim 
piórkiem. Grzegorz Wielki klęczy zwrócony w prawą stronę. Dłonie złożone w geście 
modlitewnym trzyma na wysokości piersi. Na prawym ramieniu opiera żółtą ferulę. Całą sylwetkę 
papieża spowija długi czerwony płaszcz z trenem i z krótką peleryną zarzuconą na ramiona 
(cappa magna). Święty to mężczyzna w sędziwym wieku, ma twarz o świetlistej bladoróżowej 

karnacji, z drobnym nosem, ciemnymi brwiami i siwą gęstą brodą. Spod złoto-czerwonej tiary 

(triregnum) wystają mu kosmyki srebrnych krótkich włosów. Głowę otacza mu złoty okrągły 
nimb z żółtą obwódką. Wewnętrzną powierzchnię brzuśca litery „A” pokrywa kolor 

ciemnoniebieski z białym ornementem maureskowym. Na lewym marginesie, w dolnej części 
karty, iluminator namalował dwie postacie klęczące na brunatnej wysepce, zwrócone w prawą 
stronę. Św. Dorota odziana jest w długi malachitowy płaszcz z karminową podszewką. Jej 
dziewczęcą twarz okalają pukle jasnych włosów, które spływają po plecach aż do pasa. Na głowie 
nosi otwartą koronę fleuronową otoczoną złotym niegdyś nibem (złoto korony i nimbu mocno 
sczerniałe). W lewej ręce, ukrytej pod fałdami okrycia, trzyma dzban z czterema karminowymi 

kwiatami, prawą dłonią zaś dotyka barku klęczącego przed nią duchownego. Zakonnik nosi na 
głowie niebieski czepiec. Ubrany jest w mocno drapowany długi płaszcz koloru nakrycia głowy. 
Dłonie ma złożone w geście modlitewnym na wysokości piersi. Obrazu pogrążenia w modłach 
dopełnia wyraz twarzy - półprzymknięte oczy i wysoko podniesione brwi.  
           

Fol. 24v, Matka Boża adorująca Dzieciątko, inicjał „P(uer natus est)”, il.168.  

         Słowa: „Puer natus est et filius datus est nobis” otwierające Mszę Świętą na Oktawę 
Bożego Narodzenia ozdabia miniatura z Adoracją Dzieciątka. Znajduje się ona w dolnym lewym 
rogu karty. Malachitowy inicjał „P”, z korpusem wypełnionym jasnozielonymi poskręcanymi 
listkami akantu, iluminator obsadził w karminowej fazowanej ramie, której wewnętrzne narożniki 
pokrył płatkami złota (sczerniałe). Z pionowego trzonka literki wyrastają na lewy margines karty 
dwie wici roślinne z zielonymi i różowymi liśćmi oraz kroplami złota. Scena Adoracji rozgrywa 
się w brzuścu inicjału. Matka Boża klęczy na brunatnej ziemi i zwrócona jest w prawą stronę.  
Jej dziewczęcą twarz o świetlistej karnacji okalają jasne długie włosy oraz okrągły żółty nimb. 
Ręce ma złożone w geście modlitewnym na wysokości piersi. Głowę pochyla lekko w dół,  
ku leżącemu na ziemi Dzieciątku. Maria ubrana jest w niebieską tunikę przewiązaną w pasie,  
z długimi rękawami. Mankiety oraz półkoliście wycięty dekolt zdobi żółta tasiemka. Nagie 
Dzieciątko Jezus leży na ziemi zwrócone w stronę Rodzicielki, odziane jedynie w glorię żółtych 
promieni. Główkę z kędzierzawymi jasnymi włoskami otacza żółty okrągły nimb. Dłonią prawej 
ręki zgiętej w łokciu wykonuje gest błogosławieństwa (benedictio latina). Za postaciami 

rozpościera się karminowe tło ozdobione ciemnobrązową maureską.  
   

Fol. 83, Chrystus Zmartwychwstały, inicjał „R(esurrexi et adhuc)”, il.169. 

         Po lewej stronie karty, w połowie jej wysokości, iluminator zamieścił miniaturę ze sceną 
Zmartwychwstania, która zdobi pierwsze słowa Mszy na Nadzielę Wielkanocną: „Resurrexi  
et adhuc tecum sum”. Malachitowy inicjał „R” wypełniony listowiem akantu wpisał w pąsową 
fazowaną ramę. Z pionowego trzonka litery wyrastają dwie zielone gałązki zakończone różowymi 
listkami, które przytrzymują biegnącą pionowo wzdłuż lewego marginesu karty wić roślinną  
z kroplami złota płatkowego. Wewnętrzne narożniki obramienia pokrywa złoto płatkowe 
(sczerniałe i popękane). W centrum inicjału, na pokrywie różowej tumby grobowej, stoi 
Zbawiciel zwrócony w lewą stronę. Twarz o młodzieńczych rysach, świetlistej karnacji i z lekkim 
zarostem na brodzie okalają pukle ciemnobrązowych włosów uczesanych z przedziałkiem  
pośrodku. Głowę otoczoną złotym okrągłym nimbem pochyla lekko w dół. Nagie ciało spowija 
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intensywnie czerwony płaszcz, spięty pod szyją, wykończony żółtą podwójną lamówką.  
W odgięciach tkaniny w okolicy torsu i nóg widać granatową podszewkę. Na dłoniach, stopach 
oraz na prawej piersi Chrystusa artysta namalował czerowne punkciki oznaczające rany po Męce 
Krzyżowej. Zbawiciel dłonią prawej ręki, zgiętej w łokciu i uniesionej w górę, wykonuje gest 
błogosławieństwa (benedictio latina), w lewej dzierży zaś długi drzewiec zakończony 
równoramiennym krzyżem o trójlistnych ramionach, do którego doczepiona jest czerwona 

chorągiew z białym poziomym krzyżem. Tło dla przedstawienia stanowi ciemnoniebieska 
powierzchnia pokryta białą maureską.    
        

Fol. 97, Wniebowstąpienie Pańskie, inicjał „V(iri Galilei)”, il.170. 

         Miniatura inicjałowa, ze sceną Wniebowstąpienia, znajduje się w lewym dolnym rogu karty 
i zdobi słowa: „Viri Galilei admiramini aspicientes in coelum?”. Pąsowy inicjał „V”, z brzuścem 
wypełnionym jasnoróżowym listowiem, artysta obsadził w malachitowej fazowanej ramie, której 
wewnętrzne narożniki pokrył złotem płatkowym (sczerniałe i popękane). W świetle inicjału 
rozgrywa się przedstawienie. Na pierwszym planie klęczy zwrócona w prawą stronę Matka Boża. 
Odziana jest w prostą błękitną tunikę i płaszcz w tym samym kolorze z żółtą lamówką i pąsową 
podszewką. Na głowę, otoczoną złotym okrągłym nimbem, ma narzucony kaptur. Ręce składa  
w geście modlitewnym na wysokości piersi. Po prawej stronie klęczy św. Piotr ukazany jako 
mężczyzna w sędziwym wieku. Ma łysą do połowy czaszkę oraz gęstą, długą siwą brodę. 
Zwrócony jest w stronę Marii i podobnie jak Ona ma ręce złożone do modlitwy, głowę otacza  
mu złoty okrągły nimb. Jego sylwetkę spowija długi intensywnie czerwony płaszcz  
ze szmaragdową podszewką, z brzegami obszytymi żółtą tasiemką. Za Matką Bożą i św. Piotrem 
wznosi się brunatno-zielony pagórek (Góra Oliwna), na szczycie którego widoczne są ślady stóp 
Chrystusa. Wokół wniesienia skoncentrowani są apostołowie, nie widać jednak ich ciał, a jedynie 
kontury złotych nimbów. Nad postaciami, w błękitno-białym obłoku, nikną nogi Zbawiciela.  
      

Fol. 103v, Aniołowie adorujący Eucharystię w monstrancji, inicjał „C(ibavit eos ex 

adipe frumenti)”, il.171. 

         Przy introicie Mszy Wielkoczwartkowej: „Cibavit eos ex adipe frumenti et de petra melle 

saturavit eos”, w lewym dolnym rogu karty, iluminator umieścił miniaturę z przedstawieniem 
dwóch aniołów podtrzymujących monstrancję. Scenę figuralną osadził w świetle pąsowego 
inicjału „C”, którego brzusiec wypełniają poskręcane bladoróżowe liście akantu. Aniołowie,  
z jasnymi kręconymi włosami do ramion, ubrani w długie białe tuniki przewiązane w pasie, klęczą 
na malachitowym podłożu zwróceni do siebie twarzami. Z pleców wyrastają im szmaragdowo-

karminowe skrzydła. Dłońmi chwytają trójlistną stopę oraz nodus wieżyczkowatej 
ciemnobrunatnej monstrancji, którą unoszą w górę. Tło sceny to ciemnogranatowa powierzchnia 
pokryta geometrycznym ornamentem wykonanym czarnym tuszem za pomocą cienkiego pędzla. 
Artysta wpisał całość w malachitową fazowaną ramę.  
 

Fol. 106, Trójca Święta, inicjał „B(enedicta sit Sancta Trinitas)”, il.172. 

         Słowa introitu: „Benedicta sit Sancta Trinitas ad que indivisa unitas” wyznaczyły temat 
znajdującej się przy nim miniatury. Artysta umieścił iluminację z przedstawiem Trójcy Świętej 
w lewym górnym rogu karty. Scenę wpisał w malachitowy inicjał „B”, którego brzusiec wypełnił 
poskręcanymi listkami akantu modelowanymi barwą żółtą. W świelte litery, na karminowym tle 
pokrytym bordowym ornamentem geometrycznym, zasiada majestatycznie Bóg Ojciec. Jest  
to sędziwy starzec, z siwymi włosami do ramion i srebrną długą brodą. Jego sylwetkę spowija 
długi, mocno drapowany w dolnej części płaszcz, wykończony żółtą lamówką i ciemnoczerwoną 
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podszewką widoczną w odgięciach tkaniny. Bóg trzyma przed sobą drewniany krzyż, na którym 
rozpięte jest nagie ciało Chrystusa. Nad krzyżem, na wysokości piersi Boga Ojca rozpościera 

skrzydła biała Gołębica o czerwonym dziobie i głową otoczoną złotym okrągłym nimbem. Całość 
przedstawienia wpisana została w pąsową fazowaną ramkę, której wewnątrzne narożniki 
pokrywa (mocno sczerniałe) złoto płatkowe.        
 

Literatura: 

 B. Bartkowski, Hymn „Gloria Laus” w polskich zabytkach chorałowych, s. 67, 69, 180, 198, 230, 251. 

 F. Bąk, Średniowieczne graduały franciszkańskie, s. 91, 95, 109-111. 

 B. Gładysz, Sekwencje XV wieku, s. 340, 349, 353, 360. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. XIX, 311-312. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 119. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 164. 

 T. Miazga, Die Melodien des einstimmigen Credo, s. 32, 81. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 187, 208, 519. 

 J. Pikulik, Franciszkańskie „Ordinarium Missae”, s. 120, 122-125. 

 J. Pikulik, Indeks śpiewów ordinarium missae, s. 169, 180, 198, 230, 251. 
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ANTIPHONARIUM, sygn. Przyb. 1/74 

 

Miejsce przechowywania:  

Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Data powstania: 3 ćwierć XV wieku. 

 

Nota historyczna: 

Rękopis posiada sygnaturę tymczasową. Opis manuskryptu z 1974 roku, pochodzący  

z wewnętrznego inwentarza przybytków rękopiśmiennych Sekcji Rękopisów BJ, zawiera 

informację, iż Antyfonarz, w oprawie z desek obciągniętych skórą, z okuciami (z 1 poł. 

XVI w.), używany był w kościele OO. Bernardynów w Krakowie. Zakupiono  

go w Antykwariacie Naukowym Domu Książki w Krakowie (niestety nie ma informacji 

dotyczącej osoby, która dokonała zakupy, ani też, w którym roku nabyto kodeks).  

 

Iluminator: nieznany. 

Skryptor: nieznany. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 194 – Koronacja Najświętszej Marii Panny,   

fol. 214 – Matka Boża z Dzieciątkiem na półksiężycu,    

fol. 247 – Stymatyzacja św. Franciszka, 

fol. 349 – Św. Bartłomiej,  
fol. 366 – Chrystus Nauczyciel. 

 

Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. 194, Koronacja Najświętszej Marii Panny, inicjał „A(ssumpta est)”, il.174. 

         Słowa „Assumpta est Maria in coelum”, otwierające uroczystość Wniebowzięcia, zdobi 
miniatura ze sceną Koronacji Najświętszej Marii Panny. Iluminator umieścił przedstawienie 
wewnątrz malachitowego inicjału „A”, którego brzusiec wypełniają poskręcane liście akantu. 
Całość zamknął w błękitno-szarej fazowanej ramie. Wewnętrzne narożniki obramienia mają 
kolor czarny i pokryte są delikatnym złotym ornamentem. W centrum litery, na kamiennej ławie, 
zasiada po lewej stronie Matka Boża, zaś po Jej prawicy – Jezus Chrystus. Okrągłą twarz Marii 
o dziewczęcych rysach okalają pukle długich jasnych włosów. Głowę zdobi Jej złota zamknięta 
korona zwieńczona równoramiennym krzyżem osadzonym na usztywnionych kabłąkach. Ciało, 
zwrócone w stronę Syna, otula szczelnie niebieski płaszcz ze szmaragdową podszewką. Draperie 
szaty układają się w wężykowate fałdy w okolicach kolan. Maria ma złożone w geście 
modlitewnym dłonie na wysokości piersi. Zbawca ukazany jest frontalnie. Głowę, lekko 
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przechyloną w lewo i zwieńczoną ozdobną zamkniętą koroną z krzyżem, zwraca ku Rodzicielce. 
Dłonią lewej ręki dotyka korony Marii, natomiast w prawej trzyma insygnium władzy - czerwone 

jabłko królewskie. Ubrany jest w prostą szarą tunikę z długimi rękawami, wyciętą półkoliście pod 
szyją. Jego sylwetkę spowija płaszcz tego samego koloru, co tunika, ze szmaragdową podszewką. 
Fałdy tkaniny w okolicy kolan układają się paralelnie jak u Marii. Tuż za plecami postaci 
rozpościera się dekoracyjna kotara koloru jasnej czerwieni ozdobiona motywem przyominającym 
maureskę i wykończona złotą taśmą, którą podtrzymuje zastęp sześciu aniołów. 
        

Fol. 214, Matka Boża z Dzieciątkiem na półksiężycu, inicjał „N(ativitas)”, il.175. 

          W lewym górnym narożniku karty znajduje się miniatura z przedstawieniem Matki Bożej 
z Dzięciątkiem Jezus. Ozdabia ona słowa antyfony rozpoczynającej się od słów: „Nativitas 
gloriosae Virginis Mariae”. Malachitowy inicjał „N”, którego brzusiec wypełnia poskręcane 
listowie akantu podkolorowane żółtymi cinkimi pociągnięciami pędzla, wpisany został  
w jasnoszarą fazowaną ramę. Wewnętrzne narożniki obramienia wypełnia złoto płatkowe.  
Z górnego prawego i lewego oraz dolnego lewego narożnika wyrastają na margines karty zielone 
wąsy gałązek zakończone błękitnymi i różowymi liśćmi akantu. Dodatkowo w połowie długości 
górnego boku artysta namalował wiązkę pomarańczowo-błękitnego mięsistego listowia  

ze złotymi kroplami w pachach rozwidleń. W centrum brzuśca inicjału, na karminowym  
tle pokrytym ciemnoczerwoną maureską, stoi w pozie frontalnej Maria. Ubrana jest w białą tunikę 
wyciętą półkoliście pod szyją i pokrytą ciemnym linearnym ornamentem. Sylwetkę spowija  
Jej drapowany granatowy płaszcz ze szmaragdową podszewką, z brzegami wykończonymi żółtą 
lamówką. Twarz o dziewczęcych rysach okalają pukle długich jasnych włosów, zaś głowę, 
ozdobioną ażurową otwartą koroną fleuronową, otacza złoty okrągły nimb. Maria zwraca twarz 
w prawą stronę ku trzymanemu na lewym przedramieniu Synowi. Stopy obute w czerwone 

spiczaste trzewiki opiera na złotym półksiężycu z rogami skierowanymi ku dołowi, pod którym 
leży ciemnoniebieska męska twarz (maska lunarna). Dzieciątko Jezus odziane w prostą szarą 
tunikę z długimi rękawami prawą ręką obejmuje szyję Matki i wpatruje się w twarz Rodzicielki, 
główkę z kędzierzawymi blond włoskami otaczoną ma okrągłym czerwonym nimbem ze złotą 
(niegdyś) obwódką.   
 

Fol. 247, Stygmatyzacja św. Franciszka, inicjał „F(ranciscus vir catholicus)”, il.176. 

         W błękitno-niebieską fazowaną ramę iluminator wpisał bladoróżowy inicjał „F”z brzuścem 
wypełnionym poskręcanymi listkami akantu, wewnątrz którego namalował scenę stygmatyzacji 
św. Franciszka z Asyżu. Trzyosobowa grupa została przedstawiona na tle pejzażu, na który 
składają się dwa ciemnozielone pagórki i błękitne niebo rozjaśnione tuż nad horyzontem białą 
farbą. Cieniowanie nieba jasnymi poziomymi pociągnięciami pędzla przypomina szrafowania 
stosowane w drzeworytach. Na soczyście zielonej trawie, ozdobionej kępkami żółtych ździebeł, 
po lewej stronie iluminacji, stoi na lekko ugiętych nogach św. Franciszek. Ciało kieruje w prawą 
stronę. Głowę, z wygoloną tonsurą i otoczoną złotym okrągłym nimbem wypełnionym pękami 
promieni, jak i ręce zgięte w łokciach unosi w górę. Odziany jest w szary, długi do kostek habit 
z kapturem, przewiązany w pasie cingulum. Na dłoniach, stopach oraz na prawym boku  
za pomocą intensywnie czerwonych plam iluminator zaznaczył rany stygmatyczne.  
Nad Świętym, w górnym prawym narożniku ramki, unosi się ukrzyżowany Chrustus. Zgodnie  
z opisem Tomasza z Celano Zbawiciel ukazany jest jako serafin z trzema parami skrzydeł: dwa 
w kolorze malachitu znajdują się tuż nad głową Chrystusa, dwa zielono-szare wyrastają  
zza białego perizonium, które spowija nagie biodra Jezusa, kolejne dwa oranżowe zakrywają Jego 
nogi. Rany Syna Bożego ze stygmatami św. Franciszka łączą cieniutkie czerwone linie.  
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W prawym dolnym narożniku, tuż przed Świętym siedzi skulona postać (młody zakonnik?), 

której sylwetkę okrywa mocno drapowana szaro-brunatna szata z kapturem. Głowę pochyla  
w dół ku trzymanej w dłoniach otwartej księdze z czerwoną okładką.  
 

Fol. 349, Św. Bartłomiej, inicjał „T(radent enim vos in concilis)”, il.177. 

         Malachitowy inicjał „T”, którego brzusiec wypełniają poskręcane, cieniowane żółtym 
kolorem listki akantu, artysta wpisał w bladoróżową fazowaną ramę. Z lewego górnego i dolnego 
narożnika pną się na margines karty krótkie wici roślinne. Z połowy długości lewej pionowej 

krawędzi obramienia wyrasta wiązka różowo-błękitnego mięsistego listowia ze złotymi kroplami 
w pachcach rozwidleń. Wewnętrzny lewy górny i dolny narożnik pokrywa polerowane złoto 
płatkowe ozdobione wzdłuż brzegów ornamentem złożonym z puncowanych kropek. W świetle 
inicjału, na ciemnobłękitnym tle pokrytym białą maureską, stoi w pozie frontalnej apostoł 
Bartłomiej. Święty, ukazany jako mężczyzna w średnim wieku, ma twarz o bladoróżowej 
karnacji, krzaczaste brwi, wydatny nos, gęstą krótką brodę oraz usta i policzki podkreślone 
czerwonym kolorem. Głowę z burzą ciemnych kędzierzawych włosów otacza mu okrągły 
czerwony nimb z pękami złotych promieni i złotą obwódką. Jego ciało spowija długi do ziemi 
biały płaszcz ozdobiony ciemnym dekoracyjnym ornamentem z czerwoną podszewką, spod 
którego widać fragmenty prostej szarej tuniki. Św. Bartłomiej dzierży w prawej zgiętej w łokciu 
ręce duży rzeźnicki nóż o ciemnobrązowym trzonku i bladobłękitnym ostrzu, który opiera na 
prawym barku. W lewej dłoni, skrytej pod draperią płaszcza, trzyma zamkniętą księgę  
w czerwonej oprawie.  

  

Fol. 366, Chrystus Nauczyciel, inicjał „H(oc est praeceptum meum)”, il.178. 

          Iluminator umiejscowił miniaturę po lewej stronie karty w połowie jej wysokości. Zdobi 
ona słowa antyfony rozpoczynającej się od słów: „Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem 
sicut dilexi vos”. Minuskułowy inicjał „h” ma niebieski korpus wypełniony białym listowiem 
akantu. Bladoróżowa fazowana rama otacza brzusiec litery, nie ujmuje ona bocznego pionowego 
trzonka, którego wydłużenie górne wystaje dodatkowo ponad obramienie. Z górnej i dolnej części 
trzonka wysrastają na lewy margines karty dwa zielone wąsy roślinne ozdobione gdzieniegdzie 
drobnymi listkami i kropelkami złota płatkowego.Wewnętrzny prawy górny i lewy narożnik ramy 
pokrywa złoto płatkowe z puncowaniem wzdłuż brzegów. Postać Chrystusa mieści się w świetle 
brzucha inicjału i zajmuje całą jego wysokość. Zbawiciel, ukazany frontalnie, odziany jest jest  
w długą szarą tunikę z długimi rękawami, wyciętą półkoliście pod szyją, mocno drapowaną  
w okolicach stóp. Twarz o świetlistej różowej karnacji okalają jasnobrązowe, uczesane pośrodku 
z przedziałkiem, włosy do ramion oraz gęsta broda tego samego koloru. Głowę otoczoną ma 
czerwonym okrągłym nimbem ze złotymi promieniami i złotą obwódką. Ciało Pana Jezusa 
skierowane jest w prawą stronę. Ręce zgięte w łokaciach, z dłońmi uniesionymi ku górze, trzyma 

na wysokości piersi. Tło dla przedstawienia stanowi malachitowa powierzchnia pokryta żółtym 
gęstym ornamentem maureskowym.  
      

Literatura: 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 146, 148, 239. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo miniaturowe, s. 435.  
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GRADUALE, sygn. Ms. Czart. 2827 

 

Miejsce przechowywania: 

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie.  

Data powstania: II połowa XV wieku.  

 

Nota historyczna:  

Rękopis wykonany w skryptorium stradomskim i przekazany do klasztoru w Leżajsku 

(założonego w 1608 r.). Prawdopodobnie zakupiony w 1875 roku przez Władysława 

Czartoryskiego od antykwariusza Erwina Redla z Przeworska. Obecnie własność 

Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie. 

 

Charakterystyka rękopisu: 

Oprawa: wym. 58 cm x 38 cm, deski ociągnięte białą skórą tłoczoną „na ślepo”. Ślady  

po metalowych okuciach, wykonana na przełomie XV/XVI wieku. 350 kart 

pergaminowych, 10 kart papierowych. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj pisma: 

późnogotycka tekstura. Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota quadrata) 

na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany.  

Skryptor: nieznany. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe:  

fol. 40 – Matka Boża adorująca Dzieciątko, 

fol. 81 – Zmartwychwstanie, 

fol. 89 – Wniebowstąpienie Pańskie,  

fol. 122v – Ofiarowanie w Świątyni.  
 

Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. 40, Matka Boża adorująca Dzieciątko, inicjał „P(uer natus)”, il.186. 

          Miniatura ze sceną Adoracji Dzieciątka ozdabia pierwsze słowa Mszy na Oktawę Bożego 
Narodzenia: „Puer natus est et filius datus est nobis”. Znajduje się ona w górnym lewym rogu 
karty. Iluminator wpisał inicjał „P” w intensywnie zieloną ramkę, która powtarza jego kształt. 
Brzusiec litery ozdobił różowymi liśćmi akantu, których ostre krawędzie wycieniował kolorem 
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bordowym. Pole pomiędzy ramką a pionowym trzonkiem inicjału pomalował błękitną barwą  
i pokrył czarnym graficznym ornamentem roślinnym. Z lewego górnego i dolnego rogu ramki 
wybiegają na margines karty dwie wici floratury. Scena Adoracji rozgrywa się w świetle inicjału. 
Na tle drewnianej architektury stajenki ze żłobem artysta namalował klęczącą nad Dzieciątkiem 
Matkę Bożą. Maria, o jasnoróżowej świetlistej karnacji i dziewczęcych rysach, ma głowę 
otoczoną złotym nimbem. Twarz pochyloną na dół okalają długie jasne, falowane włosy, które 
spływają Jej po ramionach i sięgają aż do pasa. Ubrana jest w drapowaną niebieską suknię  
z długimi rękawami. Rant sukni artysta precyzyjnie ozdobił ornamentem, który przypomina rząd 
naszytych pereł. Maria patrzy na Dzieciątko zamyślonym wzrokiem, ręce ugina w łokciach,  
a dłonie zbliżone do piersi układa na kształt błogosławieństwa. Dzieciątko Jezus, z głową 
otoczoną nimbem, spoczywa nagie na soczyście zielonej trawie upstrzonej malutkimi błękitnymi 
i czerwonymi kwiatuszkami. Otaczają Je promienie złotej glorii. Rączki ma ułożone wzdłuż 
tułowia, wzrok kieruje ku Matce. Za plecami Marii widoczna jest postać św. Józefa. Ukazany 
został jako starzec z długimi siwymi włosami i kędzierzawą brodą. Uwagę przykuwa jego 
ziemista, szara wręcz cera, która podkreślona została kolorem czerwonym. Głowę otacza mu 
nimb namalowany cieniutką złotą kreską. Odziany jest w mocno drapowany szary płaszcz 
wykończony żółtą tasiemką i podszyty czerwonym suknem, spod którego fałd wysuwa  
się fragment bladoróżowej tuniki. Ręce składa w geście modlitewnym. W głębi miniatury widać 
daszek stajenki pokryty drewnianymi dachówkami oraz żłób wypełniony sianem, które skubią 
wół i osioł. Nad stajenką rozpościera się intensywnie granatowe niebo z jaśniejącą pośrodku 
sześcioramienną gwiazdą. 
 

Fol. 81, Zmartwychwstanie, inicjał „R(esurrexi et adhuc)”, il.187. 

          Iluminacja przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego. Znajduje się w połowie wysokości 
karty po lewej stronie, przy introicie Mszy na Niedzielę Wielkanocną, który rozpoczyna się od 
słów: „Resurrexi et adhuc tecum sum”. Scena wpisana została w ciemnozielony inicjał  
„R” z brzuścem wypełnionym liśćmi akantu. Całość iluminator wkomponował w różową 
fazowaną ramkę. Przestrzeń między prawą wewnętrzną krawędzią ramki a inicjałem pokrył 
pięknie wypolerowanym złotem płatkowym. Zbawiciel ukazany w centrum przedstawienia,  
w ujęciu frontalnym (ciało skierowane lekko w prawą stronę), wychodzi z kamiennej tumby 
grobowej. Mocny akcent kolorystyczny miniatury stanowi płaszcz - długi, mocno drapowany  
w kolorze czerwieni kraplakowej, z brzegami wykończonymi żółtą cienką lamówką, spięty pod 
szyją za pomocą ozdobnej broszy, który okrywa nagie ciało Chrystusa. Biodra Zbawiciela 

przepasa srebrno-białe perizonium, ozdobione w górnej części ornamentem perełkowym. Spod 
rozwianego okrycia widać tors i lewą nogę opartą o brzeg grobowca, naznaczone ranami 
krzyżowymi, z których cieknie krew. W lewej ręce, zgiętej w łokciu, dzierży drzewiec 
zakończony krzyżem wysadzanym rubinami (?), do którego doczepiona została powiewająca  
na wietrze biała chorągiew z czerwonym krzyżem. Prawą dłonią, z raną po gwoździu, wykonuje 
gest błogosławieństwa (benedictio latina). Twarz Chrystusa, okoloną brązowymi włosami 
spadającymi na ramiona, miniaturzysta wymodelował kolorem różowym i szarym. Usta i kości 
policzkowe podkreślił plamami czerwieni. Ściągnięte brwi i wzrok utkwiony w dal oddają mękę, 
jakiej został wcześniej poddany Jezus. Głowę Zbawiciela otacza złoty nimb z dekoracją 
przypominającą rytowanie i puncowanie. Wokół grobu artysta namalował trzech żołnierzy. 
Dwóch z nich umiejscowił za grobem. Jeden śpi oparty ramionami o rant tumby, twarz przysłania 
mu hełm. Drugi, przestraszony wydarzeniem, zakrywa twarz prawą ręką, w lewej trzyma 
halabardę. Trzeci żołnierz ściska w prawej dłoni drewnianą maczugę i skulony leży przed grobem, 
u stóp Jezusa. Ubrany jest w srebrno białą zbroję ze złotymi nałokcicami i nakolannikami  
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w formie okrągłych tarczek. Scena Zmartwychwstania rozgrywa się na tle krajobrazu. W oddali, 

na brązowym wzgórzu, widać biały zamek z basztami i czerwonym dachem. Gdzieniegdzie rosną 
drzewa z zielonymi koronami. Brązową ziemię pokrywają kępki seledynowej trawy.  
 

Fol. 89, Wniebowstąpienie Pańskie, inicjał „V(iri Galilei)”, il.188. 

          Górny narożnik karty wypełnia inicjał ze sceną Wniebowstąpienia Pańskiego. Iluminacja 
poprzedza introit mszy na uroczystość Ascensio Domini, którą rozpoczynają słowa: „Viri Galilei 

admiramini aspicientes in caelum?”. Przedstawienie wpisano w ciemnozieloną literę  
„V” o korpusie wypełnionym cieniowanymi liśćmi akantu. Artysta umieścił dwanaście postaci, 
na tle Góry Oliwnej koloru ugru i błękitnego nieba, wpatrujących się w unoszące się ponad  
ich głowami stopy Zbawiciela, które otacza granatowa chmura z czerwono-żółtymi promieniami 
glorii. Na pierwszym planie znajduje się Matka Boża ze św. Piotrem. Klęczą zwróceni ku sobie 
z rękami złożonymi do modlitwy. Maria ukazana została jako starsza kobieta o ziemistej karnacji. 
Głowę okrywa Jej biała chusta, a ramiona granatowy płaszcz z żółtą lamówką i równomiernie 
rozłożonym ornamentem z drobniutkich czarno-żółtych, czteropłatkowych kwiatów. Sędziwy  
św. Piotr ubrany jest długą czerwoną szatę obszytą żółtą tasiemką i granatową podszewką.  
Za Marią stoi czterech apostołów, a za św. Piotrem sześciu. Ramka okalająca scenę ma kolor 
ultramaryny, a jej narożniki wewnętrzne wypełnia złoto płatkowe. Z górnego lewego rogu 
wyrastają dwie wici roślinne. 
 

Fol. 122v, Ofiarowanie w Świątyni, inicjał „S(uscepimus deus)”, il.189. 

         Introit: „Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui” rozpoczyna Mszę  
na Święto Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. Iluminator ozdobił go miniaturą ze sceną 
Ofiarowania. Przedstawienie wpisano w środek korpusu granatowej litery „S”. Zgodnie  

z biblijnym opisem Łukasza, Marii towarzyszy św. Józef, prorokini Anna oraz starzec Symeon 

(Łk 2, 22-38). Scena rozgrywa się we wnętrzu świątyni. Tło stanowią: arkady z ostrymi łukami 
gotyckimi zdobione żabkami w formie zwiniętych pączków, ołtarz z zielonym ozdobnym 
antepedium przykryty białym konopeum w poziome czerwone pasy oraz kamienna posadzka. 

Matka Boska, zwrócona w prawą stronę ku Symeonowi, ubrana jest w błękitną suknię, 
przewiązaną pod piersiami ozdobną tasiemką. Sylwetkę okrywa Jej długi płaszcz, w tym samym 
kolorze, co suknia. Brzegi płaszcza wykończone są cienką żółtą tasiemką, wzdłuż której artysta 
namalował rząd białych punkcików przypominających perły. W odgięciach okrycia widoczna 
szmaragdowa podszewka. Maria trzyma w rękach jasnowłose Dzieciątko Jezus przyodziane  
w ciemnoszarą tunikę. Przekazuje Je starcowi z brodą ubranemu w czerwoną suknię z długimi 
szerokimi rękawami, przepasaną w pasie i wykończoną na dole grubą brązową taśmą. Symeon 
ma na stopach buty koloru sukni, a kędzierzawe siwe włosy nakryte ma czerwonym czepcem 
ozdobionym nad czołem „złotą” lamówką. Starzec wyciąga dłonie ku Dzieciątku i patrzy w stronę 
stojących za Marią dwóch postaci. Jest to prorokini Anna z dwoma synogarlicami, odziana  
w zielony płaszcz z niebieską podszewką, obszyty czerwoną tasiemką, który spowija jej głowę  
i ramiona. Za Marią i Anną iluminator namalował św. Józefa. Ukazał go jako mężczyznę  
w podeszłym wieku, z siwymi włosami okalającymi twarz oraz krótką brodą. Józef odwraca twarz 
od pozostałych postaci, wzrok kierując w lewą stronę. Na głowie ma czerwoną stożkowatą czapę 
z brązowym wałkiem nad czołem. Ramiona i błękitną suknię przepasaną w pasie, okrywa mu 
zielony, długi płaszcz wykończony cieniutką czerwoną tasiemką. Inicjał wraz z przedstawieniem 
Ofiarowania w Świątyni artysta zamknął w fazowanej ramce koloru zieleni gryszpanowej  

z wewnętrznymi narożnikami pokrytymi złotem płatkowym. Z lewego boku ramki wyrastają  
na margines karty dwa wąsy mięsistej różowej floratury.     
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263 

 

GRADUALE, sygn. 7/RL 

 

Miejsce przechowywania:  

Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku. 

Data powstania: I połowa XVI wieku (ok. 1517 rok). 

 

Nota historyczna: 

Rękopis sporządzony w skryptorium stradomskim. Ufundowany przez Beatę Odrowąż  

z Tęczyńskich (h. Topór) dla konwentu samborskiego. Po jego kasacie w 1786 roku 

rękopis trafił do klasztoru we Lwowie. Na karcie ochronnej oraz na grzbiecie oprawy 

znajdują się tamtejsze sygnatury 178 i H 84. Księga powróciła do Krakowa (nie wiadomo 

dokładnie, w którym roku) i nadano jej sygnaturę 7/RL. W latach osiemdziesiątych  

XX wieku przekazana do Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku 

(zachowano krakowską sygnaturę). 

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 61 cm x 54 cm, deski ociągnięte ciemnobrunatną tłoczoną skórą. 

Mosiężne okucia i klamry (w postaci męskich głów). 232 kart pergaminowych. Tekst  

w języku łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna 

kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminatorzy: nieznani. 

Skryptorzy: nieznani. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. I – Matka Boża na półksiężycu adorowana przez Jana Odrowąża, 
fol. XII – Dzieciątko Jezus adorowane przez Beatę Tęczyńską,  

fol. LXVI – Chrystus Zmartwychwstały,  
fol. LXXXIv – Wniebowstąpienie Pańskie,  

fol. LXXXIV – Zesłanie Ducha Świętego,  
fol. CXLIIv – Izraelici zbierający mannę,  

fol. CXLIII – Koronacja Marii Panny,  

fol. CXLV – Spotkanie Chrystusa z Marią.  
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Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. I, Matka Boża na półksiężycu adorowana przez Jana Odrowąża, inicjał „A(d  
te levavi animam meam)”, il.196. 

         Słowa „Ad te levavi animam meam”, otwierające Mszę na I Niedzielę Adwentową, ozdabia 
inicjał „A” wpisany w fazowaną czterobarwną ramę, zmieniającą kolory w połowie długości 
krawędzi na karminową, ciemnobłękitną, jasnoróżową i szarą. Wewnętrzną powierzchnię ramki 
pokrywa wypolerowane złoto płatkowe. Brzusiec ciemnozielonej litery „A” wypełnia 
szmaragdowe listowie akantu, którego plastykę iluminator wydobył za pomocą białych i żółtych 
pociągnięć cieniutkim pędzelkiem. Z dolnego lewego trzonka literki wyrasta na margines karty 
wić roślina. Biegnie ona w dwóch kierunkach: w górę oraz w dół tekstu, przechodzi płynnie 
wzdłuż dolnego marginesu i pnie się aż do połowy prawego boku foliału. W świetle inicjału stoi 
w pozie frontalnej Matka Boża odziana w długą, prostą pąsową tunikę wyciętą półkoliście pod 
szyją. Sylwetkę spowija Jej granatowy płaszcz z malachitową podszewką widoczną w zagięciach 
draperii. Twarz, o dziewczęcych rysach, okalają pukle długich jasnych włosów. Na prawej ręce, 
zgiętej w łokciu, trzyma Dzieciątko Jezus, zaś lewą dłonią podtrzymuje połę płaszcza. Stopy, 
obute w trzewiki koloru tuniki, opiera na srebrnym (mocno sczerniałym) półksiężycu, którego 
rogi skierowane są ku górze. Dzieciątko ubrane w długą tunikę w kolorze ugru siedzi zwrócone 
w stronę Matki. Dłonią prawej ręki wykonuje gest błogosławieństwa (benedictio latina),  

zaś w lewej ręce trzyma jabłko królewskie. Postać Marii i Dzieciątka otacza promienista gloria.  
        Na prawym marginiesie karty, w 1/3 jej wysokości, iluminator namalował Jana Odrowąża 
jako młodzieńca adorującego Matkę Bożą. Jan, zwrócony w lewą stronę, klęczy na zielonej 

trawie. Ręce ma złożone złożone w geście modlitewnymi na wysokości piersi. Głowę okoloną 
jasnymi falowanymi, sięgającymi ramion włosami unosi lekko ku górze. Ubrany jest w długą 
ciemnobrunatną szubę wykończoną futrem przy mankietach i kołnierzu. Nad adorantem, na białej 
banderoli złotymi literami został wykonany napis: „o/ mat(er) dei/memento”, natomiast poniżej 
klęczącej postaci wiszą na niebieskim haku dwie tarcze herbowe o pąsowych polach, na których 
widnieją złote godła: po lewej Odrowąż, po prawej Topór.     
 

Fol. XII, Dzieciątko Jezus adorowane przez Beatę Tęczyńską, inicjał „P(uer natus 
est nobis est filius)”, il.197. 

         W lewym dolnym rogu karty iluminator namalował ozdobny inicjał „P”, który stanowi 
pierwszą literę tekstu: „Puer natus est nobis et filius datus est nobis” zaczerpniętego z Księgi 
Izajasza (9,5-6) i będącego introitem Mszy Świętej na Oktawę Bożego Narodzenia. Inicjał,  
z brzuścem wypełnionym poskręcanym, pąsowym listowiem akantu, został osadzony  
w kwadratowej fazowanej ramie zmieniającej kolory w połowie długości krawędzi na: czerwony, 
malachitowy, ciemnopomarańczowy i niebieski. Wewnętrzną powierzchnię obramienia 
miniatury pokrywa polerowane złoto płatkowe, ozdobione wyrytym ornamentem składającym się 
z rombów i kwiatów. W świetle brzuszka litery, na zielonej trawie, siedzi nagie Dzieciątko Jezus, 
zwrócone ciałem w lewą stronę. Dłonią prawej ręki wykonuje gest błogosławieństwa (benedictio 

latina), zaś w lewej rączce trzyma insygnium władzy królewskiej – złote jabłko. Ponad Jego 
główką, otoczoną krótkimi kędzierzawymi blond włoskami i złotą aureolą, rozpościera  
się półkoliście biała banderola z czarnym napisem majuskułowym: „EYN SELIGS YOR”.  

        Na lewym marginesie karty, na wysokości inicjału „P”, w dwukolorowej (zielono-

czerwonej) fazowanej ramce, miniaturzysta zamieścił wizerunek modlącej się adorantki – 

fundatorki kodeksu – Beaty Tęczyńskiej. Została ona ukazana jako starsza kobieta w stroju 
charakterystycznym dla tercjarek franciszkańskich. Na prostą szarą tunikę, przewiązaną w pasie 
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białym cingulum z supłami, ma nazucony długi płaszcz koloru tuniki. Głowę okrytą ma białym 
płóciennym szkaplerzem. Adorantka klęczy na zielonej trawie zwrócona w prawą stronę –  

ku Dzieciątku. Dłonie składa na wysokości piersi w geście modlitewnym. Do dolej krawędzi 
ramki przytwierdzona jest pąsowa tarcza herbowa z dwoma złotymi inicjałami: „J/M”.   

 

Fol. LXVI, Chrystus Zmartwychwstały, inicjał „R(esurrexi et adhuc)”, il.198. 

         Miniatura z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego znajduje się w lewym górnym 
rogu foliału, przy słowach: „Resurrexi et adhuc tecum sum”. Przedstawienie wpisane zostało  
w kobaltowy inicjał „R”, którego korpus wypełniają poskręcane listki akantu. Całość iluminator 
zamknął w fazowanej ramie zmieniającej kolory w połowie długości krawędzi na: czerwony, 
szary, malachitowy i niebieski. Wewnętrzną powierzchnię obramienia pokrywa polerowane złoto 
płatkowe grawerowane w ornament romboidalny. W brzuściu litery stoi w pozie frontalnej 
Zbawiciel. Stopy z widocznymi śladami po Ukrzyżowaniu opiera na wieku kamiennej tumby 
grobowej. W lewej ręce trzyma długi drzewiec zakończony równoramiennym krzyżem, prawą 
zgiętą w łokciu i uniesioną ku górze wykonuje gest błogosławieństwa (benedictio latina). Nagie 

ciało Chrystusa spowija bladoróżowy płaszcz zarzucony na ramiona. Okrągłą twarz z delikatnie 
zarysowanym zarostem, otoczoną jasnymi, falującymi włosami do ramion, okala nimb z pękami 
promieni wygrawerowany w złotym tle. Ramka oraz wychodząca z niej, na lewy margines karty, 

wić roślinna nie zostały przez iluminatora dokończone.  
 

Fol. LXXXIv, Wniebowstąpienie Pańskie, inicjał „V(iri Galilei)”, il.199. 

      Miniaturzysta ozdobił słowa: „Viri Galilei adminiramini ascipientes in coelum?” iluminacją 
z przedstawieniem Wniebowstąpienia Pańskiego. Scenę figuralną wpisał w ciemnobrunatny 
inicjał „V”, którego brzusiec wypełniają poskręcane liście akantu o szerokich blaszkach.  
Na pierwszym planie, na zielonej trawie, pomiędzy porozrzucanymi gdzieniegdzie kamieniami, 

klęczą dwie zwrócone ku sobie postacie – po lewej stronie Matka Boża, po prawej św. Piotr. 
Maria ukazana została jako starsza kobieta. Ubrana jest w prostą ugrową tunikę z długim rękawem 
i drapowanym białym kołnierzem. Na ramiona ma narzuony ciemnoniebieski płaszcz 
wykończony złotą cieniutką lamówką. Głowę okrywa Jej biały, długi do ramion, welon. Ręce  
ma złożone w geście modlitewnym na wysokości piersi. Identyczną pozę przyjął klęczący  
naprzeciwko Niej św. Piotr. Sędziwa twarz Świętego jest wychudzona, z mocno zarysowanymi 

kośćmi policzkowymi. Łysą do połowy czaszkę otacza mu wianuszek siwych, krótkich włosów. 
Na szarą tunikę z długim rękawem ma nałożony, spięty na piersi, płaszcz w kolorze intensywnej 
czerwieni kraplakowej. Tuż za Marią i św. Piotrem iluminator namalował brunatny, niewysoki 
pagórek, pokryty na czubku zieloną trawą, wśród ździebeł której dostrzegalne są odciski stóp 
Zbawiciela. Grupa dziewięciu apostołów, widoczna na drugim planie, zgromadzona jest 
koncentrycznie wokół góry. Wszyscy unoszą twarze ku górze i wpatrują się w znikające w białym 
obłoku bose stopy Chrystusa z wyraźnymi ranami po Męce Krzyżowej. Całość miniaturzysta 
wpisał w fazowaną malachitową ramkę, podmalowaną cieniutkimi złotymi kreseczkami. 
Wewnętrzne pole obramienia, stanowiące tło zarówno dla litery, jak i przedstawienia figuralnego, 
pokrywa polerowane, bardzo dobrze zachowane, złoto płatkowe.   
 

Fol. LXXXIV, Zesłanie Ducha Świętego, inicjał „S(priritus Domini)”, il.200. 

         Wielopostaciowa scena, przedstawiająca Zesłanie Ducha Świętego, mieści się inicjale  
„S” utworzonym z suchych brunatnych gałązek, osadzonym w fazowanej kamiennej ramie.  
W górnym skręcie litery widzimy białą gołębicę z rozpostartymi skrzydłami, otoczoną czerwono-

żółtą poświatą i błękitnym wianuszkiem chmur oraz pękami cieniutkich iskrzących złotych 
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promieni. W dolnej części inicjału znajduje się wnętrze Wieczernika, w którym rozgrywa się się 
scena. Artysta zastosował mocne skróty perspektywiczne, drobiazgowo oddał szczegóły 
pomieszczenia: belkowany strop, kwadratowe okna, łukowate wejście, kamienną podłogę  
z barwnych zielono-beżowych kwadratowych płyt. Na środku, na drewnianym krześle  
z wysokim oparciem, siedzi w pozie frontalnej Matka Boża ukazana jako starsza kobieta z dłońmi 
złożonymi w geście modlitewnym. Ubrana jest w długą tunikę koloru ciemnożółtego.  
Jej sylwetkę spowija drapowany ciemnoniebieski płaszcz ze złotą lamówką. Na głowę narzucony 
ma biały, długi aż do łokci welon. Nad Jej głową okoloną nimbem widnieją trzy czerwone języki 
ognia. Po lewej stronie Marii zasiada na kamiennej ławie sześciu apostołów, zaś po prawej 
czterech. Każdy z nich odziany jest w kolorowe szaty i ma indywidualne rysy lica otoczonego 
złotą aureolą z czerwonymi płomieniami nad głową. Tuż przed Matką Bożą, na brzegu 
kamiennego obramienia iluminacji, zasiada bokiem sędziwy apostoł (zwrócony twarzą w lewą 
stronę). W głębi pomieszczenia, na bocznej lewej ścianie znajduje się kazalnica z wywieszoną  
na froncie czerwoną tkaniną, z której naucza św. Piotr.  
 

Fol. CXLIIv, Izraelici zbierający mannę, inicjał „C(ibavit eos)”, il.201. 

         Iluminator wpisał brunatny inicjał „C” (utworzony z wyschniętych gałązek) w profilowaną 
brązową ramę. Wewnątrz brzuśca litery umieścił grupę mężczyzn i kobietę zbierających mannę. 
Tłem dla przedstawienia jest pejzaż złożony z zielonych drzew i dwóch skał (brązowej i błękitnej) 
wystających ponad horyzont oraz złote niebo. Ponad wzgórzami, w górnej części przedstawienia, 
wśród błękitno-czerwono-żółtego okręgu chmur unosi się półpostać Boga Ojca z siwą brodą, 
odzianego w pąsową tunikę, czerwony płaszcz, z zamkniętą koroną na głowie i jabłkiem 
królewskim w prawej dłoni, który sypie na zebranych mannę. W dolnej części miniatury,  
na pierwszym planie, widzimy trzyosobową grupę. Jest to siwowłosy Mojżesz w niebieskiej 
długiej tunice i pąsowym ornacie na piersiach trzymający w dłoniach zieloną gałąź, obok niego 

stoi kobieta w białym czepcu na głowie, ubrana w ciemnożółtą tunikę przewiązaną w pasie białym 
fartuchem, do którego chwyta mannę lecącą z nieba. Przed nimi pochyla się meżczyzna odziany 
w żółtą szatę z długimi rękawami i narzucony na nią brązowy płaszcz z rękawami do łokci, 
ozdobiony złotą lamówką. Wrzuca on do wiklinowego kosza zebrane pożywienie. Za Mojżeszem 
i kobietą stoi grupka kilku osób (widoczne zarysy sylwetek). W głębi widzimy jeszcze jedną, 
pochyloną nad manną rozrzuconą na dróżce, postać. Jest to młodzieniec w czerwonym kaftanie 
przewiązanym w pasie niebieską szarfą i w wysokim brunatnym kapeluszu na głowie.  
 

Fol. CXLIII, Koronacja Marii Panny, inicjał „G(audeamus omnes)”, il.202. 

         Zielony inicjał „G”, z korpusem wypełnionym listakmi akantu, został wpisany przez 
miniaturzystę w fazowaną brunatną ramę. W świetle inicjału znajduje się dwuosobowa scena.  
Na kamiennej ławie, po lewej stronie, zasiada zwrócony w prawo Zbawiciel. Twarz o dojrzałych 
rysach i z lekkim zarostem okalają Mu kręcone jasnobrązowe włosy spływające puklami  
aż do ramion. Na głowie spoczywa złota otwarta korona. Chrystus odziany jest w bladoróżową 
tunikę i czerwony płaszcz spięty na piersiach. W prawej dłoni trzyma jabłko królewskie, zaś lewą  
z koroną (widać jedynie zarys) unosi nad głową klęczącej przed nim Matki Bożej. Maria klęczy 
na kamiennej posadzce z prostokątnych płyt. Ręce ma złożone w geście modlitwy na piersiach. 
Głowę pochyla pokornie przed Synem. Ubrana jest w prostą ugrową tunikę a na ramiona  
ma narzucony granatowy płaszcz. Tło sceny stanowi świetlista powierzchnia złota płatkowego.  
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Fol. CXLV, Spotkanie Chrystusa z Marią, inicjał „S(alve Sancta Parens enixa 
puerpera regem)”, il.203. 

         Scena spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa z Marią osadzona jest w świetle litery  
„S” utworzonej z suchych brunatnych gałązek podmalowanych kolorem złotym. Przedstawienie 
wraz z inicjałem otacza kwadratowa kamienna fazowana rama. Postacie ukazane są we wnętrzu 
komnaty z drewniamym belkowym sufitem, kamiennymi szarymi ścianami i ciemnobeżową 
posadzką. W głębi pomieszczenia widnieje wąskie wysokie wejście zakończone półokrągłym 
łukiem. Chrystus stoi po lewej stronie miniatury. Nagie ciało, z widocznymi śladami po Męce 
Krzyżowej, ma okryte czerwonym płaszczem ze złotą lamówką. Prawą ręką zgiętą w łokciu 
wykonuje gest błogłosławieństwa (benedictio latina), w lewej trzyma długi drzewiec zakończony 
krzyżem. Syn Boży zwraca ciało w prawą stronę ku klęczącej przed pulpitem Matki Bożej. 
Rozedrgane poły płaszcza Chrystusa i stopy dotykające podłoża jedynie palcami sprawiają 
wrażenie jakby Zbawiciel zstępował z niebios. Maria z wyrazem pokory na twarzy patrzy  
w stronę Syna, składając dłonie w geście modlitwy na piersiach. Ubrana jest w ugrową prostą 
tunikę i niebieski płaszcz. Biały welon okrywający głowę z gęstymi jasnymi lokami sięgającymi 
pasa, zsunął Jej się na ramiona. Kamienny pulpit, przed którym klęczy Matka Boża, przykrywa 
grynszpanowy bieżnik, a na nim leży otwarta księga.  
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GRADUALE, sygn. Ms. Czart. 3620 

 

Miejsce przechowywania: 

Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie.  

Data powstania: ok. 1525 rok. 

 

Nota historyczna:  

Manuskrypt sporządzony w skryptorium stradomskim. Jest czwartą częścią Graduale 

Quadripartitum. W 1875 roku księga została zakupiona przez Władysława 

Czartoryskiego od antykwariusza Erwina Redla dla Biblioteki Książąt Czartoryskich. 

Obecnie własność Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie. 

 

Charakterystyka rękopisu: 

Oprawa: wym. 74 x 53 cm, pierwotna, restaurowana, deski ociągnięte ciemnobrunatną 

skórą tłoczoną „na ślepo”, zachowane okucia metalowe w narożnikach oraz dwie klamry. 

191 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj pisma: fraktura gotycka  

o szerokim kroju liter. Zapis muzyczny: notacja diastematyczna kwadratowa (nota 

quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator i skryptor: Józef z Tyśmienicy. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe:  

fol. 2 – Św. Franciszek przed Krzyżem, 

fol. 25v – Zakonnicy w chórze, 

fol. 72 – Wniebowstąpienie Pańskie, 

fol. 81 – Zesłanie Ducha Świętego, 

fol. 99 – Monstrancja. 

 

Opisy miniatur inicjałowych: 
 

Fol. 2, Św. Franciszek przed Krzyżem, inicjał „N(os autem gloriari)”, il.216.  

           Miniatura zawiera przedstawienie św. Franciszka przed krzyżem i zdobi introit uroczystej 
wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, który otwierają słowa: „Nos autem gloriari oportet  
in Cruce Domini nostri Jesu Christi”. Przedstawienie namalowane zostało wewnątrz brzuśca 
litery „N” wypełnionego karminowym listowiem akantu. Całość wpisano w kwadratową, 
dwubarwną ramkę, zmieniającą w połowie swych krawędzi barwy na czerwoną i szmaragdową. 
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Pola między inicjałem a wewnętrznymi krawędziami ramki iluminator wypełnił wypolerowanym 
złotem płatkowym i udekorował je dodatkowo, biegnącym wzdłuż, delikatnym grawerowanym 

ornamentem perełkowym. Sylwetkę Świętego okrywa długi brunatny habit ze spiczastym 
kapturem, przewiązany w pasie cingulum. Franciszek został ukazany od tyłu, klęczy na prawej 
nodze. Na stopach widoczne ślady po stygmatach. W skrzyżowanych, uniesionych do góry rękach 
opartych na belce krzyża, chowa głowę z tonsurą. Głowę otacza mu promienista złota aureola. 
Przed Świętym, na ziemi, tuż za krzyżem, leży otwarta księga w czerwonej okładce.  
Na belce krzyża (crux commissa) zawieszone zostały narzędzia Męki Pańskiej: po lewej stronie 
bicz i gąbka z octem, po prawej włócznia i witki trzciny. Belkę wieńczy titulus crucis  

z napisem „INRI”. Postać klęczącego na kamienistej dróżce Franciszka iluminator ukazał na tle 
rozległego krajobrazu. Na pierwszym planie widoczna jest ciemnoszara rzeka, z której wystają 
czarne kikuty uschniętych gałęzi, obrzeżona zielonym gęstym lasem. W dalszej części planu 
namalowane są trzy skaliste szczyty górskie. Nad nimi rozpościera się zachmurzone błękitno-

granatowe niebo, rozświetlone barwą żółtą tuż nad horyzontem. 
 

Fol. 25v, Zakonnicy w chórze, inicjał „C(anteamus domino)”, il.217. 

          Inicjał „C” umieszczony w lewym dolnym narożniku karty stanowi ozdobę antyfony 
śpiewanej w wigilię paschalną w czasie uroczystej procesji i pochwały paschału: „Cantemus 
domino gloriose enim magnificatus est: equum et ascensorem proiecit in mare”. Zawiera 

przedstawienie sześciu zakonników w chórze. Mnisi ukazani tyłem, stoją na posadzce ułożonej 
w szachownicę z jasno i ciemnoróżowych kostek. Przed nimi znajduje się ściana z cegieł 
zakończona gzymsem. Ponad nią tło ma kolor ciemnego błękitu i jest ozdobione białym 
ornamentem. Wszyscy zakonnicy ubrani są w brunatne habity przewiązane w pasie cingulum,  

na nogach mają sandały. Pięciu z nich ma nałożony na głowę kaptur. Jedynie mnich  
na pierwszym planie ma odkrytą głowę z tonsurą. Jest on wyższy od pozostałych. Wznosi prawą 
rękę ku górze wskazując na otwartą księgę leżącą na pulpicie, na której kartach widnieje zapis 

nutowy (neumy na potrójnej linii). Całość przedstawienia iluminator zamknął  
w wewnętrznym polu litery „C”, której brzusiec wypełnia czerwone listowie akantu. Inicjał zaś 
został wpisany w fazowaną dwukolorową, szmaragdowo-błękitną, ramkę (kolory zmieniają  
się w połowie krawędzi). Wewnętrzne pola ramki artysta pokrył złotem płatkowym i przyozdobił  
je grawerowanym ornamentem perełkowym.  
 

Fol. 72, Wniebowstąpienie Pańskie, inicjał „V(iri Galilei)”, il.218. 

          Introit uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego (Domenica VII Paschae): „Viri Galilei 

admiramini aspicientes in caelum?” iluminator ozdobił przedstawieniem dosłownie ilustrującym 
tekst uroczystości. W wewnętrznym polu szarego inicjału „V”, którego brzusiec artysta wypełnił 
podmalowanym na ciemnoróżowo listowiem akantu, została ukazana grupa dwunastu apostołów 
i Maria na tle krajobrazu. Na pierwszym planie klęczy Matka Boska wraz z dwoma uczniami 
Chrystusa. Te trzy postacie ujęte są en trois quatre. Ramiona Marii, ubranej w żółtą suknię, 
spowija długi, mocno drapowany płaszcz w kolorze ultramaryny. Maria wznosi ku górze głowę 
okrytą szczelnie białą chustą, którą otocza promienista gloria. Ręce ma złożone w geście 
modlitewnym. W podobnych pozach zostali ukazani dwaj apostołowie obok Niej – po prawej 

stronie siwy i brodaty św. Piotr ubrany w niebieską długą szatę i czerwony płaszcz z widoczną 
zieloną podszewką, po lewej apostoł Andrzej (?) z wygoloną głową, w szkarłatnej długiej sukni 
z rozszerzanymi rękawami i przewiązaną w pasie. Pozostałe postacie, przedstawione na drugim 
planie, rozstawione zostały koncentrycznie wokół zielonego pagórka. Na samej górze, ponad 
głowami zebranych apostołów i Marii, wznosi się ku niebiosom Jezus Chrystus. W obłoku 
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granatowych chmur ułożonych w półokrąg, na intensywnie pomarańczowym tle, widać tylko 
fragment brunatnej szaty Zbawiciela i stopy otoczone złotą glorią, które otula szmaragdowa 
tkanina. Inicjał „V” wpisano w ramkę w kolorze ultramaryny i ugru, której narożniki pokryto 

złotem płatkowym i ozdobiono wzdłuż wewnętrznych krawędzi grawerowanym ornamentem 
perełkowym. Obramienie na środku górnej krawędzi załamuje się i tworzy formę „zwieńczenia”. 
W górnym lewym narożniku spod poprzecieranego złota widać warstwę rudego podkładu 
bolusowego. Lewy i górny zewnętrzny rant ramki otaczają gęste pnącza zielonej winorośli  
z gronami owoców. 
 

Fol. 81, Zesłanie Ducha Świętego, inicjał „S(piritus Domini)”, il.219. 

          Iluminator umieścił miniaturę z Zesłaniem Ducha Świętego przy introicie Mszy  

na uroczystość Pięćdziesiątnicy (Pentecoste) zaczynającym się od słów: „Spiritus Domini 
replevit orbem terrarum”, zaczerpniętymi ze starotestamentowej Księgi Mądrości. Ramka, która 
otacza iluminację jest podwójna i dwukolorowa. Zmienia naprzemiennie barwy w połowie 
krawędzi na grynszpanową zieleń i szkarłatną czerwień. Narożniki ramki pokryto 
wypolerowanym złotem płatkowym i ozdobiono wzdłuż wewnętrznych krawędzi grawerowanym 
ornamentem perełkowym. Do lewej i górnej krawędzi ramki, na zewnątrz, przylega ozdobna 
floratura na szaro-beżowym tle, utworzona z poskręcanych gałązek, z których wyrastają 
szmaragdowe, czerwone i niebiesko różowe liście akantu oraz kwiatony o fantastycznych 
kształtach. W środku ramki, w okręgu utworzonym z suchej gałęzi, artysta namalował Marię wraz 
z jedenastoma apostołami we wnętrzu izby. Maria ubrana w cynobrowo-żółtą suknię przewiązaną 
w pasie czerwoną kokardą, siedzi w centrum sceny na ławie ustawionej na błękitnym, kamiennym 
postumencie. Głowę otoczoną promienistą glorią okrywa biały welon, natomiast ramiona długi 
błękitny płaszcz ze szmaragdową podszewką, którego draperie spływają z ławy aż na podłogę.  
W lewej dłoni opartej o kolano trzyma otwartą księgę, natomiast prawą ręką dotyka piersi. Ośmiu 
zgromadzonych wokół Marii apostołów, odzianych w wielobarwne szaty, żywo gestykuluje  
i patrzy w różnych kierunkach. Trzech klęczy przed nią z rękami złożonymi w geście 
modlitewnym. Nad głową każdego apostoła migocze czerwony świetlisty płomyk (zgodnie  
z relacją Dziejów Apostolskich). W górnej części miniatury iluminator namalował pozwijaną 
jasnoróżową wstęgę, którą wymodelował kolorem czarnym i błękitnym. Tuż pod nią, nad 
zebranymi, unosi się Gołębica Ducha Świętego z rozpostartymi skrzydłami, otoczona promienistą 
złotą glorią. Tło przedstawienia stanowi błękitna ściana pomieszczenia, na której pośrodku 
zawieszono czerwoną dekoracyjną kotarę z motywem rombów.  
 

Fol. 99, Monstrancja, inicjał „C(ibavit eos)”, il.220. 

           Inicjał „C”, znajdujący się w prawym górnym rogu karty ozdabia słowa: „Cibavit eos  
ex adipe frumenti et de petra melle saturavit eos” - introit Mszy na uroczystość Bożego Ciała.  
W fazowaną, czterobarwną ramkę, zmieniającą kolory w połowie krawędzi na szmaragdowy, 

niebieski, czerwony i cynobrowy, iluminator wpisał literę „C” i wypełnił jej brzusiec czerwonym 
listowiem akantu, którego kontury wydobył za pomocą cienkich złotych linii. Narożniki ramki 
zostały pokryte złotem płatkowym i ozdobione wzdłuż krawędzi grawerowanym ornamentem 

perełkowym. Z dolnego wewnętrznego rogu ramki wyrasta szara gałąź, która biegnie ku górnemu 
prawemu narożnikowi. W wewnętrznym polu inicjału widnieje przedstawienie monstrancji 
ukazane na tle rozsuniętej szmaragdowej kotary z intensywnie pomarańczową podszewką. 
Naczynie stoi na prostokątnym kamiennym blacie ołtarza, przykrytym białym konopeum  

w błękitne prążki. W poprzek obrusa rozłożono czerwony bieżnik obszyty po bokach kolorową 
lamówką i ozdobiony motywami kwiatowymi. Złota monstrancja przybiera formę 
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charakterystyczną dla XV wieku. Trzon ze spłaszczonym heksagonalnym nodusem opiera się  
na sześciolistnej stopie. Gloria z kryształową puszką ma formę wielowieżową. Na ołtarzu, obok 
monstrancji, ustawiono dodatkowo dwa złote świeczniki. Na drugim planie widoczne są dwie 

brązowe kolumny ze szmaragdowymi kapitelami. Pomiędzy nimi rozwieszona została 
ciemnoczerwona wykończona czarno-złotą tasiemką zasłona, pośrodku której wisi bladoróżowa 
tkanina modelowana cieniutkimi liniami w kolorze czarnym i szarym. 

 

Literatura: 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 225-226. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, s. 60. 

 A. E. Obrusnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 580. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 62. 

 A. M. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, s. 145. 

 J. Pikulik, Franciszkańskie „Ordinarium Missae”, s. 116-118, 125-127. 

 K. Płonka-Bałus, Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych europejskich rękopisów, s. 49. 
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GRADUALE, sygn. 10/RL 

 

Miejsce przechowywania:  

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  

Data powstania: ok. 1525 rok.  

 

Nota historyczna: 

Rękopis sporządzony w skryptorium stradomskim. Jest pierwszą częścią Graduale 

Quadripartitum. Posiada jedynie krakowską sygnaturę, co sugerowałoby, że nie 

zmieniano miejsca jego przechowywania. 

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 71 x 51 cm, oprawa wykonana w 1965 roku na wzór XVI-wiecznej (deski 

obciągnięte ciemnobrunatną skórą z wytłoczonymi ornamentami roślinnymi  

i miedzianymi okuciami). 190 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj 

pisma: tekstura gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota 

quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator i skryptor: Józef z Tyśmienicy. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. LXVIII – Ludzka czaszka,   

fol. CXXXVIIIv– Anioł dmący w szałamaję.    

 

Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. LXVIII, Ludzka czaszka, inicjał „C(ircumdederunt me dolores mortis)”, il.234. 

        W pionowy ciemnozielony wąski prostokąt, ozdobiony wzdłuż wewnętrznych krawędzi 
białym ornametem przypominającym fryz arkadowy, iluminator wpisał inicjał „C”. Korpus litery 

wypełniają poskręcane oranżowe liście akantu o szerokich blaszkach. Plastykę listowia artysta 
wydobył za pomocą kontrastowej granatowej farby, zaś brzegi uwydatnił cieniutkimi białymi 
kreseczkami. Technika cieniowania roślin przywołuje na myśl szrafowania stosowane w grafice. 
Wewnątrz brzuśca litery, na złotym tle pokrytym jasnym ornamentem maureskowym, znajduje 
się ciemnobrunatna ludzka czaszka (bez żuchwy), która spoczywa na brzegu kamiennej 
bladoróżowej tumby. Miniaturzysta zadbał o każdy szczegół anatomiczny. Precyzyjnie odtworzył 
szwy na kości czołowej, oczodoły, zęby a także kości: skroniową, nosową, jarzmową.  
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Fol. CXXXVIIIv, Anioł dmący w szałamaję, inicjał „L(aetare, Ierusalem)”, il.235.  

          Słowa: „Laetare, Ierusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam”, rozpoczynające 
uroczystości na IV Niedzielę Wielkiego Postu, zdobi miniatura z Aniołem dmącym w szałamaję. 
Miniaturzysta wpisał przedstawienie w pionową prostokątną, fazowaną ramę, która zmienia 
kolory w połowie krawędzi (naprzemiennie) na ciemny błękit, rubinową czerwień, lazurytowy 
granat i oranż. Artysta w oryginalny sposób namalował inicjał „L”. Trzon litery utworzył  
z kolorowych kwiatonów, natomiast jej nogę – z korpusu fantastycznego stworzenia (smoka?) 

pokrytego malachitową, pomarańczową i żółtą łuską, o wypukłej czaszce i płaskim pysku,  
w którym trzyma gałązkę różowo-zielonej rośliny. Niestety górna część miniatury (blisko1/3 
wysokości) została wycięta. Fragmentarycznie tylko widoczna jest twarz Anioła i pukle złotych 
włosów spadających mu na ramiona oraz tęczowe skrzydła. Postać Anioła umiejscowiona jest  
na tle ceglanego muru. Odziana jest w obszerną pomarańczową szatę, związaną w pasie,  
z rozcięciami w okolicy łokci.             
 

Literatura: 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 123. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 167-168. 
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ANTIPHONARIUM, sygn. 8/RL 

 

Miejsce przechowywania:  

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  

Data powstania: ok. 1525 rok. 

 

Nota historyczna: 

Rękopis sporządzony w skryptorium stradomskim. Posiada jedynie krakowską sygnaturę, 

co sugerowałoby, że nie zmieniano miejsca jego przechowywania. 

  

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 77 x 58 cm, deski obciągnięte ciemnobrunatną skórą, ślady po mosiężnych 

okuciach. 100 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura 

gotycka. Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator i skryptor: Józef z Tyśmienicy. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. XXIX – Krzyż.   

 

Opisy miniatur inicjałowych: 

 

Fol. XXIX, Krzyż, inicjał „N(os autem gloriari)”, il.236.  

          Przy słowach antyfony: „Nos autem gloriari oportet in Cruce Domini Nostri” 

miniaturzysta zamieścił iluminację z przedstawieniem Krzyża. Wpisał go w brzusiec intensywnie 
niebieskiej litery „N”, której korpus wypełnia mocno poskręcane listowie akantu. 
Równoramienny Krzyż wysadzany drogimi kamieniami, osadzony na długiej nodze  
ze spłaszczonym okrągłym nodusem i wielokątnej ciemnej stopie, stoi na kamiennym ołtarzu 

przykrytym turkusowym bieżnikiem. Tuż za Krzyżem wisi pionowo czerwona prostokątna 
tkanina pokryta ornamentem z kwadratów i ozdobiona wzdłuż wewnętrznych krawędzi drobnymi 
kropeczkami. Na drugim planie widać fragment malachitowego retabulum zdobionego reliefowo.  
            

Literatura: 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s.123 – 124. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 164.  
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GRADUALE, sygn. 78/RL 

 

Miejsce przechowywania: 

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie.  

Data powstania: II połowa XVI wieku.  

 

Nota historyczna:  

Księga sporządzona w skryptorium stradomskim. Nie wiadomo dokładnie, w którym 

roku manuskrypt przekazano do klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Manuskrypt posiada sygnaturę z tamtejszej biblioteki S 47 oraz pieczątki klasztoru 

kalwaryjskiego m.in. na fol.: 1v, 4, 10, 67, 88, 104, 125, 181, 189, 215. 

 

Charakterystyka rękopisu: 

Oprawa: wym. 56 cm x 41 cm, deski ociągnięte ciemnobrązową skórą z tłoczonymi 

ornamentami linearnymi, ozdobne mosiężne okucia i klamry z XVI wieku. 219 kart 

pergaminowych. Tekst w języku łacińskim. Rodzaj pisma: tekstura późnogotycka. Zapis 

muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota quadrata) na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany. 

Skryptor: nieznany. 

 

Zachowane miniatury inicjałowe:  

fol. 19v – Boże Narodzenie,  

fol. 34 – Pokłon Trzech Króli, 
fol. 119 – Zmartwychwstanie, 

fol. 145v – Wniebowstąpienie Pańskie,  

fol. 150v – Zesłanie Ducha Świętego,  

fol. 159v – Trójca Święta, 

fol. 164 – Ostatnia Wieczerza. 

 

Opisy miniatur inicjałowych: 
 

Fol. 19v, Boże Narodzenie, inicjał „P(uer natus est)”, il.237.  

         Miniatura ze sceną Narodzenia Pańskiego znajduje się w górnej części karty i wypełnia 
połowę pergaminowej stronicy. Przedstawienie figuralne mieści się wewnątrz inicjału 
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rozpoczynającego Mszę Świętą na Oktawę Bożego Narodzenia. Litera „P”, z brzuścem 
złożonym z ciemno i jasnoróżowych liści o ostrych blaszkach, została wpisana w dekoracyjną 
ramę o szerokości 1 cm, którą tworzą zazębiające się czerwone i niebieskie stożki. Wewnętrzne 
narożniki wypełnia zaś farba koloru ugru imitująca złoto płatkowe. W centrum przedstawienia 
klęczy Maria, z głową otoczoną puklami jasnych włosów i dużym białym nimbem, z rękoma 
skrzyżowanymi na piersiach, odziana w ciemnoróżową tunikę wyciętą półkoliście pod szyją  
i w długi drapowany płaszcz koloru niebieskiego. Pochyla się nad Dzieciątkiem Jezus, które leży 
na połach okrycia Matki, stanowiącego wyściółkę w wiklinowym koszyku. Rączki unosi  
ku Rodzicielce. Nagie ciałko okala promienista gloria. Nad Matką i Dzieciątkiem stoi ukazany 
frontalnie sędziwy św. Józef. Włosy oraz gęstą brodę ma koloru ciemnoszarego. Ubrany jest  
we wrzosową tunikę, nakrytą intensywnie czerwonym płaszczem ze szmaragdową podszewką  
i granatową krótką do ramion peleryną z kapturem. W prawej dłoni trzyma ciemnoniebieski 
kapelusz, natomiast w lewej, odsuniętej na zewnątrz od tułowia, dzierży lampę. Między Józefem 
a Marią, iluminator umieścił ciemnobrązowego, klęczącego wołu, który oddechem ogrzewa 

Dzieciątko. Po prawej stronie Józefa klęczy drugie bydlątko – ciemnoniebieski osiołek z uprzężą. 
Tłem dla rozgrywającej się sceny jest drewniana, zadaszona stajenka i kamienne ruiny domu 
Dawida, ukazane na tle ośnieżonych szczytów górskich. Po lewej stronie miniatury, w szczelinie 
między belką a murem, widoczne są w oddali zielone pastwiska, na których pasterz wypasa trzodę 
białych owiec. Nad pastuszkiem unosi się Anioł Pański, z różowymi skrzydłami i ze wstęgą  
z napisem (niemożliwym do odczytania).  
 

Fol. 34, Pokłon Trzech Króli, inicjał „E(cce advenit dominator)”, il.238.  

         Iluminacja z Pokłonem Trzech Króli znajduje się na górze karty. Zajmuje połowę stronicy 
i ozdabia introit Mszy na Objawienie Pańskie: „Ecce advenit dominator Dominus et regnum  
in manu eius”. Ciemnoróżowy inicjał „E”, wypełniony liśćmi przypominającymi ostrokrzew, 
został wpisany w prostą, czarną ramę. Iluminator umieścił przedstawienie figuralne wewnątrz 
inicjału. Nad poprzeczną belką litery widnieje nieporadnie namalowany drewniany daszek 
stajenki na tle matowego, błękitnego nieba. Poniżej, pod belką, znajdują się postacie ludzkie.  

Po prawej stronie miniatury zasiada Matka Boska ubrana w ciemnobordową suknię. Na głowę  
i na ramiona ma narzucony granatowy płaszcz. Pochyla się ku trzymanemu w rękach nagiemu 
Dzieciątku, którego główkę otacza biały nimb. Koło Marii siedzi św. Józef o pociągłej twarzy  
z brodą i wąsami, okolonej gęstymi niebiesko-szarymi włosami. Patrzy w dół, wyciągając dłoń  
w stronę dziecka. Lewą stronę miniatury zajmują Trzej Magowie. Jeden z nich, w czarnej szacie 
z pomarańczową peleryną i długą siwą brodą (zatarte rysy twarzy) klęczy przed Dzieciątkiem  
i dotyka je prawą ręką. Drugi król, o egzotycznym profilu przypominającym wojowników z waz 
antycznych, ma gęstą brodę oraz bujne czarne włosy, ozdobione nad czołem białą wstęgą. Spod 
karminowego płaszcza okrywającego mu ramiona, wystaje ciemnoniebieska prosta suknia, 
wykończona u dołu żółto-zieloną taśmą. W lewej ręce trzyma ozdobne naczynie z pokrywą, 
zakończone stożkowatym uchwytem. Tuż za nim stoi trzeci mędrzec w zielonej szacie, z czupryną 
rudych, kręconych włosów przepasanych nad czołem wielokolorową taśmą. Ręce trzyma 
skrzyżowane na piersiach. Obaj mężczyźni mają głowy pochylone, wzrok koncentrują  
na przyszłym Zbawicielu. Między królami a rodzicami Jezusa przycupnął młody pastuszek, który  
z przejęciem obserwuje całe zdarzenie i przybyłych gości.  
 

Fol. 119, Zmartwychwstanie, inicjał „R(esurrexi et adhuc)”, il.239.  

         Na karcie w lewym górnym rogu umiejscowiona jest miniatura o tematyce typowej dla 
introitu na Niedzielę Wielkanocną - czyli ze Zmartwychwstaniem Pańskim. Inicjał „R”, koloru 



  

 

  

277 

 

ciemnego różu otacza błękitna, prosta rama namalowana niedbale matowymi farbami 

temperowymi. Gdzieniegdzie w narożnikach widoczne jest nieporadnie położone złoto płatkowe. 
Spod przetarć przebija rudy podkład bolusowy. Zbawiciel, ukazany frontalnie, znajduje się  
w centrum okienka inicjałowego, wewnątrz litery „R”. Głowę otacza mu duży, okrągły nimb 
pokryty spękanym złotem. Twarz, z ledwo widocznymi rysami, okalają brązowe długie włosy  
i krótka broda. Nagie ciało, któremu brak poprawności anatomicznej (zbyt długi tors, koślawe 
ręce i nogi) spowija czerwony płaszcz. Zbawca lewą rękę odsuwa na zewnątrz od ciała i unosi  
ją w górę zgiętą w łokciu, układając palce dłoni w geście błogosławieństwa (benedictio latina). 

W prawej zaś dzierży czerwony cienki trzonek, na którym osadzona jest bordowa chorągiew  
z krzyżem. Stoi na czarno-czerwono-różowym podniesieniu. U jego stóp leżą dwaj przestraszeni 
żołnierze ukazani tyłem. Jeden z nich ma błękitny napierśnik z fartuchem, spod którego wystaje 
pomarańczowa tunika oraz niebieski hełm z ozdobnym białym grzebieniem. Drugi, z czarnymi 

sumiastymi wąsami, trzyma za plecami w prawej ręce czarny miecz. Lewą ręką osłania twarz  
w obawie przed Jezusem. Nosi podobną zbroję jak ten pierwszy, z tym, że tunikę ma w kolorze 
ciemnozielonym. Obok niego znajduje się halabarda wymierzona ostrzem w Zbawiciela.  

Na prawym marginesie karty artysta namalował dodatkowo anioła (zatarte rysy twarzy), z głową 
otoczoną złotym poprzecieranym nimbem, w niebieskiej szacie i z malachitowymi skrzydłami, 
który grając na lutni przycupnął w kielichu ozdobnego błękitnego kwiatu.  

 

Fol. 145v, Wniebowstąpienie Pańskie, inicjał „V(iri Galilei)”, il.240. 

         Miniatura ozdabia pierwsze słowa uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego: „Viri Galilei 

admiramini aspicientes in caelum?”. W grubą, błękitno-szmaragdową ramę iluminator ujął 
inicjał „V” z brzuścem wypełnionym czerwonym, poskręcanym listowiem, Wewnątrz inicjału 
namalował scenę figuralną. Ponad czterema apostołami zebranymi pod brunatną skałą, ubranych 
w kolorowe szaty, unosi się w kłębowisku biało-błękitnych chmur Zbawiciel. Stoi w ujęciu 
frontalnym, z rękoma odsuniętymi na zewnątrz od tułowia, zgiętymi w łokciach i uniesionymi  
w górę. Głowę, z długimi ciemnobrązowymi włosami i brodą, otacza mu bordowy kolisty nimb. 
Nagie ciało spowija ciemnoczerwony płaszcz. Tło widoczne za Chrystusem ma barwę 
ciemnożółtą, która imituje kolor złoty. Brak wyraźnych rysów twarzy postaci, ubrania 
namalowane płasko matową farbą bez zaznaczonych załamań draperii wskazują na to,  
że miniatura nie została dokończona.  
 

Fol. 150v, Zesłanie Ducha Świętego, inicjał „S(piritus Domini replevit)”, il.241. 

          Miniatura umieszczona w lewym górnym narożniku, ozdabia słowa introitu na uroczystość 
Pięćdziesiątnicy „Spiritus Domini replevit orbem terrarum” i przedstawia, zgodnie z tematyką 
uroczystości, Zesłanie Ducha Świętego. Scenę wpisano w bordowo-różową grubą, fazowaną 
ramę. Z lewego górnego i dolnego rogu ramki wyrastają na margines karty dwie wici roślinne. 
Przedstawienie figuralne mieści się w środku brzuśca szmaragdowego inicjału „S”, którego 
skręty wypełniają pozwijane liście akantu. Maria, ukazana jako starsza kobieta odziana czerwoną 
tunikę z długimi rękawami i w granatowy płaszcz spowijający twarz, ramiona i stopy, siedzi  
w centrum, z rękoma skrzyżowanymi na piersiach. Głowę skierowaną lekko w lewą stronę okala 
Jej mały okrągły nimb pokryty złotem płatkowym. Otacza Ją grupa jedenastu gestykulujących 
żywo apostołów ubranych w różnokolorowe szaty. Przeciwieństwem do szczegółowo 
opracowanych strojów są prawie niewidoczne rysy twarzy mężczyzn (widoczne zaledwie  
u dwóch). W górnym skręcie litery „S” artysta namalował wnętrze Wieczernika. Za plecami 
Marii znajduje się wąskie wejście zakończone tympanonem z trójkątną szaro-złotą rozetą, 
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flankowane przez dwie kolumny koloru przygaszonej czerwieni. Nad postaciami, na szarym tle, 

rozpościera skrzydła Gołębica Ducha Świętego. Po jej prawej i lewej stronie widoczne są dwa 
niebieskie półokrągłe okna wypełnione romboidalnym ornamentem i przecięte niebieskimi 

szprosami.  

 

Fol. 159v, Trójca Święta, inicjał „B(enedicta sit Sancta Trinitas)”, il.242. 

         Słowa introitu: „Benedicta sit Sancta Trinitas atque inidivisa Unitas” miniaturzysta ozdobił 
iluminacją zawierającą przedstawienie Trójcy Świętej. Bóg Ojciec i Syn Boży zajmują ¾ wnętrza 
granatowego korpusu litery „B”, której brzusiec wypełnia bordowe listowie podmalowane złotą 
farbką. W dolnej części umieszczono modlącego się zakonnika (św. Franciszka?). Chrystus 
zajmujący miejsce po prawicy Boga siedzi z nagim torsem. Resztę ciała spowija mu bordowy 
płaszcz. W prawej ręce trzyma długą ferulę zakończoną krzyżem. Twarz o jasnoróżowej karnacji 
okalają mu ciemnobrązowe włosy spadające na ramiona oraz gęsta broda z wąsami. Bóg Ojciec 
ubrany w ciemnofioletową tunikę i złoty płaszcz, zwraca się ku Synowi trzymając w lewej dłoni 
ozdobną buławę. Ukazany został jako starzec z brodą i burzą siwych włosów ufryzowanych  
w drobne loczki, które sięgają aż do łokci. Głowy obu postaci otaczają wielkie bordowe nimby. 

Ojciec i Syn mają też podobne rysy twarzy: mocne, czarne brwi odcinające się na jasnoróżowym 
czole, duże oczy, kości policzkowe podkreślone kółkami czerwonej barwy i długie spiczaste 
nosy. Obaj podtrzymują granatowy dysk. Za ich plecami, na tle intensywnie pomarańczowej 
poświaty, wznosi się ku górze Gołębica Ducha Świętego. Przedstawienie obserwuje z dołu 
zakonnik w ciemnoszarym habicie z długimi rękawami i kapturem. Głowę z tonsurą unosi  
ku górze, dłonie składa w geście modlitwy. Ukazany jest na tle rozłożystego górskiego pejzażu  
z jeziorem. Całość przedstawienia iluminator ujął w granatowo-błękitną, niedbale namalowaną, 
ramę.  
  

Fol. 164, Ostatnia Wieczerza, inicjał „C(ibavit eos ex adipe)”, il.243. 

           Miniatura inicjałowa umieszczona została w górnym lewym rogu karty przy słowach  
na uroczystość Bożego Ciała: „Cibavit eos ex adipe frumenti et de petra melle saturavit eos”. 
Zgodnie z tradycją ikonograficzną dla tego introitu, iluminator namalował scenę Ostatniej 
Wieczerzy. Chrystus, z bordowym okrągłym nimbem wokół głowy, zasiada wraz z czterema 
uczniami przy prostokątnym stole nakrytym białym obrusem z geometrycznym błękitno-złotym 
ornamentem po boku, na którym leżą porozrzucane dwa kielichy, dwa noże i tyleż samo talerzy. 
Zbawiciel, ubrany w czerwoną szatę i granatowy płaszcz, lewą dłonią ujmuje ramię śpiącego  
na Jego kolanach św. Jana, natomiast w palcach prawej ręki trzyma biały opłatek Hostii  
z czerwonym krzyżem równoramiennym pośrodku. Po prawicy Chrystusa siedzi apostoł  
z jasnymi brązowymi włosami i brodą, w malachitowej szacie wykończonej bordową lamówką. 
Po lewej stronie Zbawiciela znajduje się dwóch uczniów: jeden w granatowej tunice z siwymi 
włosami i drugi jasnowłosy, ubrany w szarą suknię, na którą ma narzucony zielony płaszcz  
z bordowym kołnierzem oraz granatowymi mankietami. Głowy apostołów otaczają żółte nimby 
w kształcie dysku. Po przeciwnej stronie stołu stoi Judasz. Ukazany został od tyłu, w cynobrowej 
tunice przewiązanej w pasie niebieskim sznurkiem, do którego przytroczony ma mieszek  

na srebrniki. Charakteryzuje go burza intensywnie rudych włosów i broda w tym samym kolorze.  
O kolana opiera mu się zwierzę (pies?). Tłem sceny jest pomieszczenie o pomarańczowym 
ścianach z niebieskimi półkolistymi oknami i szmaragdowym sufitem, z którego zwisa ozdobna 
lampa z dwoma dymiącymi knotami. Przedstawienie zostało wpisane w środek 
ciemnogranatowego inicjału „C”. Całość zakomponowana została w cynobrowo-czerwoną, 
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fazowaną ramę, z której górnego prawego narożnika wyrasta na margines karty pojedyncza wić 
roślinna.  
 

Literatura:   

 K. Głombinowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka, s. 120. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100. 

 Z. Kliś, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej, s. 120.  

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 181-182. 
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ANTIPHONARIUM, sygn. 4/RL 

 

Miejsce przechowywania:  

Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie. 

Data powstania: 1579 rok.  

 

Nota historyczna: 

Manuskrypt sporządzony w skryptorium stradomskim z przeznaczeniem dla Sióstr 

Bernardynek z klasztoru pw. św. Agnieszki w Krakowie (napis fundacyjny - fol. 1, 

il.257).  

 

Charakterystyka rękopisu:  

Oprawa: wym. 53 x 37 cm, deski dębowe obciągnięte ciemnobrązową skórą, okucia  

i klamry mosiężne z XVI wieku. 76 pergaminowych kart. Tekst w języku łacińskim. 

Rodzaj pisma: bastarda. Zapis muzyczny: notacja muzyczna kwadratowa (nota quadrata) 

na czterolinii. 

 

Iluminator: nieznany.  

Skryptor: nieznany.   

 

Zachowane miniatury inicjałowe: 

fol. 3 – Św. Agnieszka, 

fol. 16 – Św. Katarzyna Aleksandryjska. 

 

Opisy miniatur inicjałowych:  

 

Fol. 3, Św. Agnieszka, inicjał „E(cce nomen Domini)”, il.258. 

          Inicjał z wizerunkiem św. Agnieszki umieszczony w lewym górnym rogu karty zdobi 

pierwsze słowa antyfony na I Niedzielę Adwentu: „Ecce nomen Domini venit de longinquo  
et claritas eius replet orben terrarum magnificat” zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz, 30,27).  

W fazowaną czterobarwną ramkę, zmieniającą na przemian w połowie swych krawędzi barwy 

na: ciemnoszarą, szmaragdową, karminową i jasnoszarą, wpisana została litera „E” w kolorze 

błękitu paryskiego (plecy i środkowa poprzeczka) oraz cynobru (poprzeczki górna i dolna). 
Iluminator ozdobił błękitny brzusiec inicjału gęstą siatką ciemnoszarych gałązek. Pola 
narożników, między literą a wewnętrznymi krawędziami ramki, wypełnił kolorem złotym, 
natomiast tło w środku litery – kolorem karminowym i pokrył je bordową arabeską. Z prawego 
dolnego rogu ramki wyrasta gruba cynobrowa gałązka, która przecina górny prawy narożnik 
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inicjału, wychodzi na górny margines księgi i zakończona jest wielokolorowym listowiem.  
W centralnej części wewnętrznego pola okienka inicjałowego, na tle litery iluminator namalował 
w ujęciu frontalnym postać św. Agnieszki. Sylwetkę Świętej okrywa długa do kostek suknia 
koloru malachitu z rozszerzanymi rękawami wykończonymi ciemną tasiemką. Spod dekoltu  
w kształcie karo wystaje fragment bordowej podszewki, którą iluminator dodatkowo podkreślił 
cienką białą linią imitującą lamówkę. Szyję, tuż nad dekoltem ozdabia sznur białych okrągłych 
korali (perły?). Twarz św. Agnieszki zachowuje dziewczęcy typ urody o jasnoróżowej karnacji  
i podkreślonych kościach policzkowych. Głowę Agnieszki wieńczy złota otwarta korona  
z fleuronami (corona aperta), z obręczą wysadzaną szlachetnymi kamieniami (?). Spod korony, 
wzdłuż twarzy i ramion aż do ud spływają złote, lekko falujące włosy. W lewej ręce, zgiętej  
w łokciu, Święta trzyma gałązkę oliwną koloru szmaragdowego, natomiast prawą rękę, 
wyprostowaną i ułożoną wzdłuż tułowia, kieruje ku barankowi znajdującemu się u jej stóp. Dłonie 
Świętej są duże i masywne o mocno zarysowanych konturach palców. 
 

Fol. 16. Św. Katarzyna Aleksandryjska, inicjał „O(mnis sapientia)”,  il.259.  

           Antyfonę, która rozpoczyna się od słów: „Omnis sapientia deo est et cum illo fuit semper 
et est ante aevum” ozdabia miniatura przedstawiająca św. Katarzynę Aleksandryjską. Mieści się 
w górnym lewym narożniku karty. Iluminator wpisał literę „O” w fazowaną jasnoszmaragdową 
ramkę. Inicjał ma kolor bladoróżowy. Liście akantu, wypełniające brzusiec literki, zostały 
wymodelowane ciemnoróżową i białą farbą za pomocą delikatnych pociągnięć pędzla. 
Wewnętrzne pole inicjału podzielono na trzy poziome pasy. Górna część jest koloru niebieskiego. 
Środkowa partia imituje złotą dekoracyjną tkaninę z motywami floralnymi zawieszoną  
na paskach na drążku. Pas dolny ma kolor szmaragdowy, cieniowany kolorem ciemnozielonym  

i żółtym. Pośrodku okienka stoi ukazana frontalnie św. Katarzyna, ubrana w długą ciemnoróżową 
suknię, przewiązaną w pasie, z półokrągłym dekoltem obszytym złotą taśmą. Fałdy i zagięcia 
sukni artysta podkreślił cienkimi pionowymi i ukośnymi białymi liniami. Ramiona Świętej 
spowija długi czerwony płaszcz, spięty pod szyją kokardką. Krawędzie płaszcza ozdabia złota 
lamówka. W dwóch miejscach (w okolicy łokci) materiał okrycia odgina się, przez co widoczna 
jest ciemnoniebieska podszewka. Twarz Katarzyny jest namalowana w ten sam sposób, co św. 
Agnieszki – bladoróżowa cera, oczy, nos i usta zaznaczone delikatnymi brązowymi konturami, 
kości policzkowe podkreślone nieco ciemniejszym niż karnacja odcieniem różu. Na głowie 
Świętej znajduje się złota korona (corona aperta), spod której spływają ciemne pukle włosów. 
Koronę otacza aureola. Po prawej stronie głowy Katarzyny, na niebieskim tle, widnieje 
majuskułowy napis „SCTA (sancta)”, a po lewej „CATHE/RIN”. W prawej ręce, zgiętej w łokciu, 
trzyma grubą księgę w ciemnoczerwonej okładce, na której widnieje żółty znak „X”. Lewą ręką, 
odsuniętą na zewnątrz od ciała, przytrzymuje ozdobną rękojeść miecza opierając jego ostrze  

na ziemi tuż przy lewej stopie. Po prawej stronie Świętej, wśród ździebeł zielonej trawy, 

iluminator namalował atrybut Świętej - koło, na którym według legendy była torturowana. 
 

Literatura: 

 M. Bersohn, O iluminowanych rękopisach polskich, s. 43. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. XIX, 227. 

 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 116-117. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 162. 
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Katalog skryptorów i iluminatorów bernardyńskich działających 

na terenie Korony od połowy XV do końca XVI wieku. 
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          Katalog obejmuje sylwetki dwudziestu dziewięciu bernardyńskich skryptorów  

i iluminatorów działających od połowy XV wieku do końca XVI stulecia. Ze względu  

na znikomo zachowane do naszych czasów materiały źródłowe oraz na częste zmiany 

miejsca pobytu zakonników, nie ograniczono się tylko skryptorów i iluminatorów 

pracujących w warsztacie stradomskim (tak jak narzuca to tytuł niniejszej dystertacji),  

ale przedstawiono wszystkich, których udało się zidentyfikować, czynnych na terytorium 

Korony w interesującym okresie. Być może, w przyszłości, nazwisko, któregoś z poniżej 

przedstawionych obserwantów uzupełni listę skryptorów i iluminatorów zaprezentowaną 

w części 3 Rodziału IV niniejszej pracy. 

         Imiona skryptorów i iluminatorów zostały ułożone w porządku alfabetycznym.  

Przy każdym twórcy podano pełnione w warsztacie pisarskim funkcje oraz datę i miejsce 

śmierci. W niektórych przypadkach udało się nakreślić krótki biogram. Końcowym 

elementem haseł jest bibliografia, na którą składają się źródła (zachowane w rękopisach 

lub druku) oraz najważniejsza literatura przedmiotu.  
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Aleksy - skryptor, zmarł w 1505 r. w Bydgoszczy.  

W Kronice Bernardynów bydgoskich został określony jako: „scriptor celebris  

qui antiphonaria et alia multa scripsit”. Przypisuje mu się wykonanie wielu ksiąg 

liturgicznych, m.in. Antiphonarium z 1499 roku dla fary bydgoskiej. Zmarł na zarazę.  

Ze względu na zasługi pochowano go pod pulpitem chóru zakonnego: „sub pulpito iacet 

tumulatus”.  

Źródła: 

 APB, rkps W-39, s. 18. 

 Kronika Bernardynów bydgoskich, s. 43. 

Literatura:  

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 298, 405. 

 K. Grudziński, Aleksy, [w:] SPKP, s. 4. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 61, 503. 

 

Ambroży z Kłodawy - skryptor i iluminator, zmarł w 1494 r. w Kaliszu. 

Do przepisywania ksiąg liturgicznych został zaangażowany przez wikariusza Mariana 

Jeziorka. W źródłach określony jako: „insignis scriptor, qui multos libros, presertim 

chorales cum magna caritate scripsit et diligentia”. Jego dziełem jest Graduał 

sporządzony około 1460 roku (sygn. BDSd 173, ob. BDS). Potwierdza to napis 

zamieszczony na fol. 258: „Frater Ambrosius petit orations vestras sanctas  

et recomendat se orationibus vestris” (rękopis zaginiony). Przepisał również 

Antiphonarium (sygn. 19/RL, ob. APB). Na fol. 128 odnajdujemy notatkę:  

„fra Ambrosius orate pro eo”. Pochowano go w kościele św. Anny w Kaliszu.  
Źródła: 

 APB, rkps M-2, s. 85v. 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 4. 

 APB, rkps W-39, s. 43. 

 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 240. 

 Rękopisy liturgiczne: sygn. BDSd 173, fol. 258; sygn. 19/RL, fol. 128. 

Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. I, s. 301, 333, 355; t. II, s. 405, 542. 

 N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 276. 
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 K. Grudziński, Ambroży z Kłodawy, [w:] SPKP, s. 8.  

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148. 

 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych w Polsce, s. 329.  

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 61, 114, 509. 

 

Andrzej Czyżaczek z Opatowa - skryptor, zmarł w 1567 r. w Przeworsku. 

W źródłach określony jako: „psalteria multa pro diversis laudibus scripsit per loca”. 

Przez współbraci nazywany „Ożygaczek”. Najprawdopodobniej przepisywał księgi  

dla konwentu przeworskiego. Pełnił również funkcję kaznodziei, kantora i spowiednika.  
Źródła: 

 APB, rkps RGP-b-2, s. 73. 

 APB, rkps W-20, s. 108. 

Literatura:  

 N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 284. 

 K. Grudziński, Andrzej Czyżaczek, [w:] SPKP, s. 13. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 149. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 57, 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 64, 504. 

 

Antoni z Jarosławia - skryptor, zmarł w 1490 r. w Lublinie. 

Określony w źródle jako: „cantor et scrpitos multorum librorum”. Pracował dla klasztoru 

lubelskiego, gdzie pełnił także funkcję kantora.  
Źródło: 

 APB, rkps W-20, s. 43. 

Literatura:  

 K. Grudziński, Antoni z Jarosławia, [w:] SPKP, s. 14. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 504. 

 

Augustyn z Głogowa - skryptor, zmarł 1. IV. 1518 r. w Krakowie. 

Przypisuje mu się wykonanie wielu psałterzy, kancjonałów i mszałów dla konwentu 

stradomskiego, co potwierdzają źródła: „plura missalia manu propria scripsit, praecipue 
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pro loco Cracoviensi et psalterium, nec non Commune Sanctorum pro choro 

Cracoviensi”. W krakowskim klasztorze pełnił dodatkowo funkcję spowiednika. 
Źródła: 

 APB, rkps I-b-20, s. 6. 

 APB, rkps W-20, s. 15. 

Literatura:  

 N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 366. 

 K. Grudziński, Augustyn z Głogowa, [w:] SPKP, s. 22.  

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 57, 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 504. 

 

Augustyn z Grodziska - skryptor, zmarł w 1567 r. w Kościanie. 

Najprawdopodobniej pracował dla konwentu kościańskiego. W źródle przy jego 

nazwisku widnieje określenie „scriba”.  

Źródło: 

 APB, rkps W-20, s. 109. 

Literatura: 

 K. Grudziński, Augustyn z Grodziska, [w:] SPKP, s. 22. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 149. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 64, 504. 

 

Bartłomiej z Bydgoszczy - skryptor, zmarł 22. XI. 1548 r. w Poznaniu. 

W źródłach określony jako: „scriptor optimus et devotus”. Przypisuje mu się wykonanie 

szeregu graduałów i antyfonarzy, które zasiliły prawie wszystkie konwenty w Koronie. 

Studiował na Akademii Krakowskiej, w 1505 r. uzyskał stopień bakałarza. Być może  

tuż po studiach pracował jakiś czas w skryptorium stradomskim. Większość życia spędził  

w klasztorze bydgoskim. Z 1500 r. pochodzi jego pergaminowy kopiarz z monogramem 

„B” na fol. 220 i 225 (obecnie przechowywany w Bibliotece Kórnickiej PAN, sygn. 97). 

W konwencie pełnił funkcję kanonisty oraz dbał o zasoby biblioteki bydgoskiej. Książki 

zdobywał dzięki datkom, jakie otrzymywał od przełożonych.  
Źródła: 

 APB, rkps I-b-20, s. 1, 6. 
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 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 661. 

 APB, rkps RGP-k-13, s. 18. 

 APB, rkps W-20, s. 15, 42, 43, 91. 

 Kronika Bernardynów bydgoskich, s. 43. 

Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 298, 405, 417-418, 542. 

 K. Grudziński, Bartłomiej z Bydgoszczy, [w:] SPKP, s. 37. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100-101, 289, 291-292. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 147. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568, 569. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 61, 505. 

 H. E. Wyczawski, Bartłomiej (Bartosław) z Bydgoszczy, [w:] SPPF, s. 45-46. 

 

Bernardyn z Krakowa – skryptor i iluminator, zmarł w 1482 r. w Krakowie. 

Oprócz pracy w skryptorium krakowskim pełnił obowiązki kantora w tamtejszym 

konwencie. Informacje o skryptorze zostały podane na podstawie literatury.  

Brak potwierdzenia w źródłach. Istnieje przypuszczenie, że to właśnie on, a nie 

Bernardyn z Żarnowca, sporządził Graduale de tempore et de sanctis z 1464 roku (sygn. 

BOZ 151, ob. BN), w którym na fol. 418 widnieje napis: „Orate pro scriptore 

Bernardinus (…) unum Ave Maria”.  
Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 327, 405. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 147. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 505. 

 

Bernnardyn z Żarnowca – skryptor i iluminator, zmarł 25. I. 1482 w Krakowie.  

W nekrologu zakonnym Innocenty z Kościana napisał: „cantor, hic loca multa 

Provinciae istius implevit libris coralibus et missalibus manu propria scriptis”. 

Bernardyn z Żarnowca działał w klasztorze krakowskim i tam: „multa loca optimis libris 

choralibus implevit”. Księgami, które przepisywał i ozdabiał, zaopatrywano klasztory 

całej prowincji. Wykonał Psalterium z 1479 r. (sygn. 12/RL, ob. APB) – na fol. 352 

widnieje napis: „A.D. 1479 per fratrem Bernardinum de Żarnovec. Orate pro eo”, a także 

Psalterium z 1480 r. (sygn. 15/RL, ob. MPL), gdzie na fol. 244 umieszczony został 

monogram w formie inicjału „B” i adnotacja: „A.D. 1480 liber iste est scriptus  
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per fratrem minorem. Orate pro eo unum Parter et Ave Maria”. Obydwie księgi powstały 

w Krakowie z przeznaczeniem dla konwentu lwowskiego. W Krakowie pełnił dodatkowo 

funkcję kantora.  
Źródła:  

 APB, rkps I-b-20, s. 1. 

 APB, rkps I-e-1, s. 2v. 

 APB, rkps W-20, s. 9. 

 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 234. 

 Rękopisy liturgiczne: sygn. 12/RL, fol. 352; sygn. 15/RL, fol. 244.  

Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 406. 

 T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, s. 191. 

 N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 272, 363. 

 K. Grudziński, Bernardyn z Żarnowca, [w:] SPKP, s. 59. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100; t. 2, s. 240. 

 K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, Kościół i klasztor OO. Bernardynów, s. 18, 27-28, 74-75. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148. 

 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg chóralnych w Polsce, s. 329-330. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 57, 59. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 147, 149, 150. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 567. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 60, 114, 150. 

 

Chryzostom z Ponieca – skryptor i iluminator, zmarł w 1478 r. w Poznaniu. 

W Kronice Jana z Komorowa został opisany następującymi słowami: „pater,  

vir devotissimus et amator religiositatis”. Należał do najstarszego pokolenia skryptorów  

i iluminatorów obok Bernardyna z Krakowa i Bernardyna z Żarnowca. Po otrzymaniu 

święceń kapłańskich przez pewien czas pełnił funkcję mistrza nowicjatu we Wrocławiu. 

Od 1476 r. piastował urząd polskiego wikariusza. Tuż przed śmiercią, w 1478 roku 

uczestniczył w Kapitule generalnej w Pawii, następnie udał się na wizytację konwentu 

poznańskiego, w czasie której zmarł. Nie wiadomo, w których konwentach zajmował  

się przepisywaniem ksiąg.   
Źródła: 

 APB, rkps M-2, s. 67, 131.  

 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 186, 213, 218, 221-223, 245. 

Literatura:  

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 333-334, 406. 
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 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 147.  

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 506. 

 

Dominik - skryptor, zmarł w 1497 r. w Lublinie. 

Określonony w źródle jako: „scriptor librorum”. Przypuszcza się, że przepisywał księgi 

dla konwentu lubelskiego.  

Źródło: 

 APB, rkps W-20, s. 42. 

Literatura:  

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 406. 

 K. Grudziński, Dominik, [w:] SPKP, s. 179. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148.  

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 61, 507. 

 

Gabriel z Bydgoszczy - skryptor, zmarł 2. VII. 1509 r. w Wenecji. 

Przez współbraci zwany „Luśnia”. Jako prowicjał (w latach 1558-1561) dbał o zasoby 

biblioteczne, zaopatrzył w księgi wiele konwentów. Nie wiadomo, na terenie którego 

konwentu pracował jako skryptor.  
Źródła: 

 APB, rkps I-b-20, s. 15-16. 

 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 389. 

Literatura:  

 K. Grudziński, Gabriel z Bydgoszczy, [w:] SPKP, s. 240. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 84-85, 168, 201, 245; t. 2, s. 294. 

 

Gracjan z Pniew - skryptor, zmarł w 1509 r. w Lublinie. 

W źródle określony jako: „scriptor multorum librorum cantus et psalteriorum”.  

W przepisywanie ksiąg zaangażował go Marian Jeziorek, pierwszy polski wikariusz. 

Gracjan najprawdopodobniej działał w konwencie lubelskim.  
Źródło: 

 APB, rkps W-20, s. 42. 

Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 369. 

 N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 276. 
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 K. Grudziński, Gracjan z Pniew, [w:] SPKP, s. 298. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 507. 

 

Grzegorz z Grodziska – skryptor i iluminator, zmarł 7. X. 1473 r. w Warszawie. 

W źródłach określony jako: „Fr. Gregorius de Grodzisko, scriptor librorum”. Pracował 

w konwencie warszawskim, pełnił tam rolę kierownika warsztatu pisarskiego. 
Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 567. 

 APB, rkps W-20, s. 23. 

Literatura: 

 K. Grudziński, Grzegorz z Grodziska, [w:] SPKP, s. 302. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 147. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s. 100. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 567. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 567. 

 M. Walicki, Złoty widnokrąg, s. 157. 

 

Hieronim z Ponieca – skryptor i iluminator, zmarł 15. I. 1478 r. (Warszawa/Kobylin?). 

Pracował w wielu konwentach na terenie Korony (nie wiadomo, w których dokładnie), 

najdłużej w klasztorze w Kobylinie. Pełnił tam funkcję kantora.  
Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 45. 

 APB, rkps W-20, s. 58. 

Literatura: 

 K. Grudziński, Hieronim z Ponieca, [w:] SPKP, s. 329. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 567. 

 

Hieronim Kościanek z Łękna- skryptor i illuminator, zmarł 26. X.1571 r. w Kazimierzu. 

W źródłach określony jako: „scriptor, pictor et iluminator optimus, ut multa eius scripta 

testantur”. Wykonywał księgi liturgiczne dla Bydgoszczy, Skępego, Warszawy  

i Krakowa. W relacji Jana z Komorowa figuruje jako: „reverendus pater Hieronimus  
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a Lekno, minister Poloniae”. Pełnił funkcję gwardiana w klasztorach w Bydgoszczy, 

Skąpem, Warszawie. W latach 1561 – 1564 piastował urząd prowincjała. Przyczynił  

się do odbudowania dwóch bibliotek: bydgoskiej i tarnowskiej, które strawił pożar  

w latach sześćdziesiątych XVI stulecia. Od 1568 roku piastował urząd kustosza 

krakowskiego.  

Źródła: 

 APB, rkps I-b-20, s. 18-20. 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 607. 

 APB, rkps W-20, s. 111. 

 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 384, 389-399. 

 Kronika Bernardynów bydgoskich, s. 47-48. 

Literatura: 

 N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 158. 

 K. Grudziński, Hieronim Kościanek z Łękna, [w:] SPKP, s. 329. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 200-201, 245, 250, 307; t. 2, s. 47. 

 K. Kantak, Dar Grzegorza Kościanka dla biblioteki bernardynów bydgoskich, s. 75, 82.  

 K. Kantak, Z przeszłości bernardynów bydgoskich, s. 7, 12.  

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 149. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 56, 60. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 64, 507. 

 

Izaak ze Lwowa – skryptor i iluminator, zmarł 2.V.1504 r. w Łowiczu. 

Działał w II połowie XV wieku, głównie w Krakowie, ale też we Lwowie. Przepisał  

Graduale (sygn. 14/RL, ob. APB), w pracowni stradomskiej, dla sióstr bernardynek  

z klasztoru pw. św. Agnieszki w Krakowie. Księgę zamówił gwardian lwowski Witalis  

z Dobrzynia. Na wyklejce rękopisu napis: „Pro sororibus Tertii Ordinis ad s. Agnetem 

Cracovie commorantibus Pater Vitalis, guardianus Leopoliensis, otarius pater Isaac  

de Leopoli”. Przypisuje mu się ponadto sporządzenie Graduale (sygn. 18/RL, ob. APB). 

Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 33, 261. 

 APB, rkps W-20, s. 34. 

 Rękopis liturgiczny: sygn. 14/RL, wyklejka księgi.   

Literatura: 

 K. Grudziński, Izaak ze Lwowa, [w:] SPKP, s. 350. 

 H. Kowalewicz, Polska twórczość sekwencyjna, s. 240, 243. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 173. 
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 T. Miazga, Die Melodien des estimmingen Credo, s. 32, 203. 

 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg chóralnych, s. 329. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 571. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 508. 

 J. Pikulik, Franciszkańskie „Ordinarium Missae”, s. 111-130. 

 J. Pikulik, Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych, s. 72-76. 

 

Jan - iluminator, zmarł 9. IX. 1489 r. w Łowiczu. 

W źródłach określony jako: „iluminator pictorque optimus”. Nie wiadomo, w których 

konwentach działał. Istnieje przypuszczenie, że pracował m.in. w Krakowie. W zakonie 

pełnił funkcję kaznodziei i spowiednika.  
Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 635. 

 APB, rkps W-20, s. 65. 

 APB, rkps W-53, s. 467. 

Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 417. 

 N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 272. 

 K. Grudziński, Jan, [w:] SPKP, s. 359. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 60. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 89. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 567. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 61. 

 

Jan Smolko – skryptor i iluminator, zmarł 3. II. 1487 r. w Łowiczu. 

W źródłach określony jako: „frater Iohannes, dictus Smolka, predicator et confesor,  

vir religiosissimus omniumque virtutum arche pacientissimus, in omnibus adveritatibus 

ocium summopere vitans, pingebat, libros illuminabat, nominem ledens et innocentem 

animam Deo obtulit. Hic pater et frater vite laudabilis suis oracionibus sanctis priorem 

ordinis Predicatorem ad sanctam Crucem ibidem in Lowicz illuminavit, qui er multos 

annos ante cecus fuerat”. Pracował głównie w konwencie w Łowiczu, gdzie pełnił rolę 

spowiednika, a także gwardiana. Nie jest wykluczone, że przez pewien czas przebywał  

w Krakowie.  

Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 33. 
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 APB, rkps W-20, s. 58. 

 APB, rkps W-53, s. 201-202. 

 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 200-201. 

Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 373, 411, 417. 

 N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 272.  

 K. Grudziński, Jan zwany Smolko, [w:] SPKP, s. 360. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 122. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 146, 147. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 56, 60. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 89. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 567. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 61, 67, 509, 567. 

 

Jan Zimliński - skryptor, zmarł 9. I. 1479 r. w Kobylinie. 

Określony w źródłach jako: „multos libros manuales fecit, praesertim in formis chori per 

provinciam”. Wykonał wiele antyfonarzy i psałterzy, pracował w kilku konwentach,  

ale głównie dla klasztoru w Kobylinie. Pochodził ze szlacheckiej rodziny (h. Karp). 
Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 33. 

 APB, rkps W-20, s. 58. 

Literatura: 

 K. Grudziński, Jan Zimliński, [w:] SPKP, s. 1025. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 567. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 61, 509. 

 

Józef z Tyśmienicy – skryptor i iluminator, zmarł 11. III. 1543 r. w Warszawie. 

Czynny w I połowie XVI wieku w Krakowie, na koniec życia przeniósł się do Warszawy, 

gdzie podobnie jak w Krakowie, pełnił funkcję kierownika skryptorium. W warsztacie 

stradomskim koordynował pracę kilkuosobowego zespołu skryptorów zakonnych,  

o czym świadczy sposób sygnowania rękopisów: „Joseph cum ceteris”. Zachowały się 

trzy części Graduale Quadripartitum wykonane przez Józefa z Tyśmienicy i jego zespół 

w klasztorze krakowskim z ok. 1524 roku: Graduale de tempore cz. 1 (sygn. 10/RL,  

ob. APB), Graduale de tempore cz. 2 (sygn. Ms. Czart. 3620, ob. BCz), Graduale cz. 4 



  

 

  

294 

 

(sygn. 1/RL, ob. APB). Józefowi z Tyśmienicy przypisuje się również wykonanie 

Antiphonarium z 1525 roku (sygn. 8/RL, ob. APB). Na karcie III rękopisu sygn. 1/RL 

widnieje notatka: „Audi et intelligetotum quodvides labor est fratrum, totumque eorum 

communali (…) unus etiam eorum frater Josef singulariter et humiliter se recommendat 

oriationibus”. Pełnił w zakonie także funkcję kantora i kaznodziei.  
Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 157. 

 APB, rkps W-20, s. 86. 

 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 275. 

 Rękopis liturgiczny: sygn. 1/RL, fol. III. 

Literatura: 

 F. Bąk, Średniowieczne graduały franciszkańskie, s. 91. 

 M. Bersohn, O iluminowanych rękopisach polskich, s. 117- 126, 130-132. 

 K. Grudziński, K. Zawistowska, Józef z Tyśmienicy, [w:] SPKP, s. 381. 

 M. Jarosławiecka-Gąsiorowska, Les principaux manuscrits à peintures du Musée, s. 155 – 158. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100. 

 K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, Kościół i klasztor OO. Bernardynów, s. 27. 

 S. Komornicki, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, s. 30; il. 142. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 149. 

 T. Martynowski, Miniaturowe malarstwo krakowskie, s. 253-263. 

 T. Miazga, Die Melodien des eistimmingen Credo, s. 203. 

 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych, s. 329-330. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 57, 60. 

 B. Miodońska, Józef z Tyśmienicy, [w:] SAP, t. 3, s. 299-300. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 94. 

 W. F. Murawiec, Bernardyni warszawscy, s. 100. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 62, 63, 115, 195. 

 A. M. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, s. 145. 

 Z. Rozanow, Muzyka w miniaturze polskiej, s. 94. 

 

Ludwik z Łomna - skryptor, zmarł w 1551 r. w Tarnowie. 

Przepisywał księgi dla konwentu tarnowskiego. Pełnił obowiązki spowiednika oraz 

kaznodziei. 

Źródło: 

 APB, rkps W-20, s. 93. 
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Literatura: 

 K. Grudziński, Ludwik z Łomna, [w:] SPKP, s. 530. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 149. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 63, 510. 

 

Marek z Ponieca - skryptor, zmarł 25. I. 1482 r. w Kościanie. 

Swoją pracą przyczynił się do wzbogacenia książnicy klasztornej w Kościanie.  

W źródłach określany jako: „scriptor optimus multorum librorum”. 
Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 6, 191. 

 APB, rkps W-20, s. 53. 

Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 406. 

 K. Grudziński, Marek z Ponieca, [w:] SPKP, s. 568. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 148. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 511. 

 

Prokop z Lublina – skryptor i iluminator, zmarł ok. 1490 r. w Radomiu (?). 

Pracował w skryptorium stradomskim. Przypisuje mu się wykonanie Antiphonarium, 

sporządzonego w 1480 roku (sygn. MDSd 1698, ob. MDS). Na fol. 220 widnieje notatka: 

„Anno Domini 1408 (zamiast 1480) liber iste Crac(oviae) est scriptorus. Orate  

pro scriptore unum Ave Maria PROCOPIO guardiano, natione de Lublyn, tunc existente 

in Radom, qui hunc librum procuravit alias nescio, si finisset. Orate pro eo, quia ipse fuit 

causa efficiens istius libri. Jesus Maria me scriptorem et ipsum haec vota pia perducant 

ad regnum ecclesiae. Amen”. Od 1483 roku pełnił rolę gwardiana w klasztorze  

w Radomiu.  

Źródła: 

 APB, rkps I-e-1, s. 26. 

 Rękopis liturgiczny: sygn. MDSd 1689, fol. 220. 

Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 61, 369. 
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 E. Lenart, Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych, s. 259, poz. 144. 

 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych w Polsce, s. 332. 

 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, s. 147, 149.  

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 583. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 114, 196. 

 

Rafał ze Stawiszyna – skryptor i iluminator, zmarł 18. X. 1591 r. w Poznaniu. 

Przez pewien czas pracował w klasztorze w Krakowie, gdzie przepisał i ozdobił 

iluminacjami Antiphonarium (sygn. 17/RL, ob. APB) przeznaczone do konwentu 

lwowskiego. Na fol. 47 znajduje się napis: „Opera Raphaelis Staviszin factum 

A.D.1560”. Większość życia zakonnego spędził w Poznaniu. Pełnił obowiązki kantora 

i spowiednika.  

Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 591.  

 APB, rkps RGP-k-13, s. 26. 

 APB, rkps RGP-k-61, s. 79. 

 APB, rkps W-20, s. 129. 

 APB, rkps W-27, s. 216. 

 Rękopis liturgiczny: sygn. 17/RL, fol. 47. 

Literatura: 

 K. Grudziński, Rafał ze Stawiszyna, [w:] SPKP, s. 743. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 100-101. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 172. 

 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych w Polsce, s. 334. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 512. 

 

Stanisław z Kłodawy - skryptor, zmarł 24. IX. 1564 r. w Poznaniu. 

Jako „scriptor librorum choralium” pracował dla konwentu poznańskiego. Spowiednik.  
Źródła: 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 541. 

 APB, rkps W-20, s. 106. 

Literatura: 

 K. Grudziński, Stanisław z Kłodawy, [w:] SPKP, s. 848. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 149. 

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 62, 512. 
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Szymon z Lipnicy - skryptor, zmarł 18. VII. 1482 w Krakowie. 

Urodził się w Lipnicy. W 1454 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim  

na wydziale artium. Tytuł bakałarza uzyskał w 1457 roku. Po ukończeniu nowicjatu 

rozpoczął studia teologiczne. Zachowane przekazy źródłowe wiążą jego osobę z dwoma 

bernardyńskimi konwentami: tarnowskim, w którym pełnił funkcję gwardiana  

oraz krakowskim, w którym w 1467 roku objął stanowisko kaznodziei - powierzane 

wówczas najbardziej uzdolnionym zakonnikom. Szymon znany był jako znakomity 

mówca „praedicator ferventissimus”. W 1482 roku został wybrany dyskretem 

krakowskim na kapitułę w Kole wyznaczoną na 15 sierpnia tegoż roku. Udział w niej 

uniemożliwiła mu nagła choroba. Szymon z Lipnicy jest autorem kodeksu, w którym 

skopiował fragmenty pism teologicznych św. Bonawentury, Aleksandra z Halles, 

Leonarda z Udine i św. Bernardyna (sygn. 1/R, ob. APB). Przepisywał traktaty i kazania.  
Źródła: 

 APB, rkps I-b-20, s. 2. 

 APB, rkps M-2, s. 11-29.  

 APB, rkps W-20, s. 7-8. 

 Jan z Komorowa, Memoriale, s. 232-234, 250. 

 Rękopis: sygn. 1/R. 

Literatura: 

 C. Bogdalski, Bernardyni w Polsce, t. II, s. 14, 88, 124, 308-309, 411, 542. 

 N. Golichowski, Przed nową epoką, s. 270, 276. 

 K. Grudziński, R. Gustaw, Błogosławiony Szymon z Lipnicy, [w:] Polscy Święci, s. 65-146. 

 R. Gustaw, Szymon z Lipnicy, [w:] Hagiografia Polska, s. 455-471. 

 K. Kantak, Bernardyni polscy, t. 1, s. 88, 122, 308-309. 

 K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, Kościół i klasztor OO. Bernardynów, s. 14-21. 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 143. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 567. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 64. 

 

V. S. - skryptor, zmarł pod koniec XV w.  

Przypuszcza się, że współdziałał z Bernardynem z Żarnowca. Przepisał Graduale 

datowane na 1483 r. (sygn. 77/RL, ob. APB), w którym znajduje się notatka z jego 

inicjałami: „Inceptum est hoc opus ipsa die Decollatonis s. Joannis Baptiste 1483,  

quo anna fuit maxima pestis… scripsit V.S”. 

Źródło:  

 Rękopis liturgiczny: sygn. 77/RL, fol. 1. 
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Literatura: 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 176. 

 T. Miazga, Skryptorzy ksiąg choralnych w Polsce, s. 330. 

 

Wawrzyniec z Pacanowa - skryptor, zmarł 10. I. 1565 r. w Poznaniu. 

Przypuszcza się, że przez pewien czas pracował w skryptorium stradomskim. Większość 

czasu spędził jednak w klasztorze w Poznaniu. Określony w źródłach jako: „scriptor 

egregius”. W zakonie pełnił ponadto funkcję kantora i kaznodziei.  
Źródła: 

 APB, rkps I-b-20, s. 14. 

 APB, rkps Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum, bez sygn., s. 541. 

Literatura: 

 E. Lenart, Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne, s. 149.  

 B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego, s. 59. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych, s. 568. 

 A. E. Obruśnik, Bernardyńskie środowisko artystyczne, s. 64, 512. 
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Aneks I: 

Mapa z lokalizacją konwentów bernardyńskich ufundowanych  

na przełomie XV i XVI wieku w Polsce i w jej granicach historycznych. 
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1. Kraków (1453 r.) 14. Opatów (1467 r.) 

2. Warszawa (1454 r.) 15. Wilno (1468 r.) 

3. Poznań (1455 r.) 16. Łowicz (1468 r.) 

4. Kościan (1455 r.) 17. Radom (1468 r.) 

5. Wschowa (1455 r.) 18. Kowno (1468 r.) 

6. Kobylin (1456 r.) 19. Sambor (1474 r.) 

7. Tarnów (1459 r.) 20. Święta Katarzyna (1477 r.) 

8. Lublin (1460 r.) 21. Tykocin (1479 r.) 

9. Lwów (1460 r.) 22. Bydgoszcz (1480 r.) 

10. Przeworsk (1465 r.) 23. Skępe (1498 r.) 

11. Kalisz (1465 r.) 24. Połock (1498 r.) 

12. Koło (1466 r.) 25. Słupca (1507 r.) 

13. Warta (1467 r.) 26. Kazimierz Biskupi (1514 r.) 
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Aneks II: 

Fundatorzy klasztorów obserwanckich w Koronie 

na przełomie XV i XVI wieku. 
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Data 

 

 

Miejscowość 

 

Dzielnica 

 

Fundator 

1453 Kraków Małopolska bp Zbigniew Oleśnicki 
 

1454 Warszawa Mazowsze Księżna Anna Mazowiecka z Holszańskich 

 

1455 Poznań Wielkopolska Rada miejska, Maciej Czarny 

 

1455 Kościan Wielkopolska Rada miejska 

 

1455 Wschowa Wielkopolska Rada miejska 

 

1456 Kobylin Wielkopolska Katarzyna Kobylińska wraz z synami: 
Wojciechem, Mikołajem i Janem (Klimakiem) 
 

1459 Tarnów Małopolska Jan Amor Tarnowski, Rafał Tarnowski 
 

1460 Lublin Małopolska Maciej Kuninoga, Jakub Kwant, Mikołaj 
 

1460 Lwów Ruś Andrzej ze Sprowy (h. Odrowąż) 

 

1465 Przeworsk Ruś Rafał Jakub Tarnowski z Jarosławia  
(h. Leliwa) 

 

1465 Kalisz Wielkopolska abp Jan Gruszczyński 
 

1466 Koło Wielkopolska Hińcza z Rogowa 

 

1467 Warta Wielkopolska Jerand z Brudzewa, Świętosław Darmopych 

 

1467 Opatów Małopolska bp Krzysztof Fryderyk II 

 

 

1468 

 

Wilno 

Wielkie 

Księstwo 
Litewskie 

 

Kazimierz Jagiellończyk 

 

 

1468 Łowicz Mazowsze abp Jan Gruszczyński 
 

1468 Radom Mazowsze Kazimierz Jagiellończyk 

 

 

1468 

 

Kowno 

Wielkie 

Księstwo 
Litewskie 

 

Stanisław Sandziwojewicz, 

Iwaszko Wiażewicz 
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1474 Sambor Ruś Jan Odrowąż z żoną Beatą z Tęczyńskich 

 

1477 Święta Katarzyna Małopolska bp Jan Rzeszowski 

 

 

1479 

 

Tykocin 

Wielkie 

Księstwo 
Litewskie 

 

Marcin Gasztołd 

 

 

1480 Bydgoszcz Kujawy bp Zbigniew Oleśnicki,  
Hińcza z Rogowa, Jerand z Brudzewa 

 

1498 Skępe Mazowsze bp Mikołaj Kościelicki 
 

 

1498 

 

Połock 

Wielkie 

Księstwo 
Litewskie 

 

Aleksander Jagiellończyk 

 

 

1507 Słupca Wielkopolska bp Jan Lubrański 
 

1514 Kazimierz 

Biskupi 

Wielkopolska bp Jan Lubrański, Mikołaj Lubrański 
 

 

 

 

Fundacje, które nie doszły do skutku: 

 

1468 Kamieniec 

Podolski 

Ruś Marian z Jeziorka 

 

 

1469 Żnin Kujawy bp Jan Gruszczyński 

 

1494 Grodno Ruś Aleksander Jagiellończyk 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

 

ABMK - Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, Lublin 1959 - 

AKMW - Archiwum Kurii Metropolitalnej na Wawelu 

APB - Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie 

BCz - Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie  

BDS - Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu 

BHS - Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa 1951 - 

BJ - Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

BN - Biblioteka Narodowa w Warszawie 

EK - Encyklopedia Katolicka, t. 1-20, Lublin 1973 - 2014 

EWoK - Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971 

KBP - Klasztory bernardyńskie w Polsce i w jej granicach historycznych,  

  red. H. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985 

KMP - Kronika Miasta Poznania, Poznań 1923 - 

MDS - Muzeum Diecezjalne „Dom Długosza” w Sandomierzu 

MMAe - Musica Medii Aevi, Kraków 1965-1991 

MPH - Monumenta Poloniae Historica = Pomniki dziejowe Polski 

MPL - Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku 

PSB - Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935 - 

RB - Roczniki Biblioteczne, Wrocław 1957 - 

RK - Rocznik Krakowski, Kraków 1898 - 
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RHS - Rocznik Historii Sztuki, Warszawa 1956- 

SAP - Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, 

  rzeźbiarze, graficy, t. 1-6, Wrocław 1971- 1998 

SF - Studia Franciszkańskie, Poznań 1984 - 

SPKP - Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972 

SPPF - Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, red. H. E. Wyczawski, 

  Warszawa 1981 

SSd - Studia Sandomierskie, Sandomierz 1980 - 

STV - Studia Theologica Varsaviensia, Warszawa 1963 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

306 

 

BIBLIOGRAFIA 

  

 

Źródła rękopiśmienne 

 

Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: 
APB, bez sygnatury, Memoria Patrum ac Fratrum mortuorum Ordinis Minorum S. P. francisci 

regularis observanciae Provinciae Maioris Poloniae s. Maria Angelorum. Sub Regimine A. R. P. 

Joannis Nepomuceni Modlibowski. Varsoviae A. D. 1793. 

APB, rkps I-b-20, 1453-1813: Cathalogus fratrum atque benefactorum defunctorum huius loci 

nostri Cracoviensis, qui floruerunt in hoc sacro loco Sancti Bernardini, illi meritis apud Deum, 

isti vero summis beneficiis propter Deum et ob coronam gloriae. Ab anno receptionis loci huius 

sciliet 1453 usque ad annum 1601. 

APB, rkps L-15, 1469 – 1772: Vinea Domini electa (...) in capitulo Tarnoviensi ex Minore 

Polonia pro Palamonia Colonia in novam S. Casimiri Provinciam erecta, a prima planta et radice 

fundationis sub (...) reginine A. R. P. Francisci Michałowski (...) ministri provincialis (...)  

ex antiquis conventuum monumentalis annotari chronologica penna incepta anno (...) 1738. 

APB, rkps M-2, 1453-1642: Topographia specialis feliciter incipit Provinciae Polonae anno 

Virginei Partus 1597. 

APB, rkps M-25, 1453-1656: Chronologia ordinis fratrum minorum de Observantia Provinciae 

Minoris Poloniae et magni Ducatus Lithuaniae ex variis tam veterum manuscriptis (...) anno 

Domini 1656 per fratrem Thomam Digoń pro tunc chronologum Provinciae. 

APB, rkps RGP-b-2, 1460-1667: Laconicum novellae Provinciae Russiae titulo Immaculate 

conceptionis B.V.M (...) collectum fratre Bernardino Kaliski (...) compilatum Leopoli ad  

s. Andream Apostolorum die 17 Aprilis anno Domini 1647. 

APB, rkps RGP-b-4, 1460-1782: Erectio Provinciae Russiae ordinis Minorum Regularis 

Observantiae sub titulo Immaculate Conceptionis B. V. Mariae. 

APB, rkps S-ka-1, 1507-1869: Chronologia conventus Casimiriensis ad. S. Johannem Baptistam 

et SS. V Martyris Polonos (...) per (...) Joannem Lubranski episcopum Posnaniensem fundatorem 

nostrum erecti (...) per PF. Dominicum Elewski conscripta. 

APB, rkps S-wa-1, 1454-1731: Archivum Conventus Varsaviensis Fratrum Minorum 

Observantium ad Sanctam Annam in suburbio Cracoviensi compilatum opera F. P. Joannis 

Kamieński (...) Anno 1729. 

APB, rkps V-1, 1466-1874: Chronologia conventus Colensis ad aedes Beatissimae Virginis 

Mariae Visitantis Elisabeth in archidiocensis Gnesnensi (...) regimine Provinciae A. R. P. J. 

Nepomuceni Modlibowski (…) conscripta anno Domini 1792. 



  

 

  

307 

 

APB, rkps W-20, 1453-1683: Incipit cathalogus fratrum mortuorum ordinis Minorum  

de Observantia (...) in Polona conscriptus (...) per patrem Innocentium a Costen dictum 

Chalibsillus socioque eius (...) p. Josepho de Poniec (…). 

APB, rkps W-27, 1455-1739: Annalium Polono (...) Seraphicorum tomus IV contiens trium 

conventuum, videlicet Posnaniensis, Thoruniensis, ac Vschoviensis fundationes, progressus  

et res memorabiles. 

APB, rkps W-30, 1463-1604: Chronologica Provinciarum ordinis Fratrum Minorum Regularis 

Observantiae vulgo Bernardinorum in regnis Poloniarum relatio cum topographica conventum 

Provinciae S. Mariae Angelorum seu Maioris Poloniae delineatione (...) opera fratris Ludovici 

Zbąszyni. 

APB, rkps W-33, XV-XVIII w.: Topographica ac chronologia conventuum Majoris Poloniae 

descripto (...) opere et studio (...) Patris Augustini Ciepliński. 

APB, rkps W-34, XVI – XVIII w.: Topographica ac chronologia conventuum Provinciae 

Maioris Poloniae descripto (...) opera et studio admodum reverendi piae memoriae Patris 

Augustini Ciepliński. 

APB, rkps W-37, XV- XVI w.: Akta różne Prowincji Wielkopolskiej zakonu Bernardynów. 

APB, rkps W-39, 1480-1793: Archivum conventus Bidgostiensis ex antiquis manuscriptis  

in meliorem forman a. D. 1766 reductum. 

APB, rkps W-47, 1456-1793: Testimonia erectionis, fundationis etc. ex manuscripto vetusto  

in pergameno relicta conventus Cobilinensis. 

APB, rkps W-48, 1456-1793: Archivum conventus Rotopolensis seu Colensis sub titulo Sanctae 

Mariae Visitantis Elisabeth in archidiocesi Gnesnensi anno 1790 comparatum. 

APB, rkps W-53, 1470-1806: Topographica de conventu Lovicensi Fratrum Minorum Regularis 

Observantiae vulgo Bernardinorum narratio (...) facta per fratrem Ludovicum Zbąszynium (...) 

olim dicti conventus gwardianum anno Domini 1647. 

APB, rkps W-61, 1495-1775: Chronotopographica conventus Skąpensis descripto seu temporis, 

quo receptus est loci, in quo fundatus, licet non graphice fide tamen integra et nullo lubricae fidei 

naevo notata delineatio. 

APB, rkps XIV-a-1, 1451-1895: Archivum conventus Tarnoviensis P.P. Bernardinorum 

collectum et scriptum a.D. 1656 per Danielem Zielinski (...) sub Patre Antonio Szumlanski 

gwardiano. 

APB, rkps XVI-1, 1468-1863: Archivum conventus Varthensis ordinis Minorum Observantium 

ad Beatissimam V. M. Assumptam reassumptum anno Domini 1726. 

APB, rkps XXIII-1, 1471-1941: Acta seu monumenta diversa ex duobus vetustissimus 

proctocollis conventus istius Samboriensis (...) anno Christi 1780 collecta et in unum volumen 

istud compilata. 



  

 

  

308 

 

APB, rkps XXIV-k-1, 1637-1757: Erectio provinciae Russiae sub titulo Immaculatae 

Conceptionis B. Mariae Virginis cum omnibus descriptis conventibus Socaliensi conventui 

offertur, consecratur, dedicatur anno Virginaei Partus 1680 die 23 mensis Octobris. 

 

Archiwum Diecezjalne w Płocku, rkps 115: Topographia coenobii Skąpensis 1498-1654. 

 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, rkps 97: Konstytucje, przywileje i inne pisma 

dotyczące zakonów św. Franciszka przez brata Bartłomieja z Bydgoszczy w roku Pańskim 1500 

spisane. 

 

 

Źródła drukowane 

 

Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, Vol. III: Acta iudiciorum 

ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Wladislaviensis et Gneznensis (1422-1533), red. B. Ulanowski,  

Kraków 1908. 

Akta wizytacji Katedry Wawelskiej oraz kościołów diecezji krakowskiej 1602-1604,  

oprac. E. Bularz, „Źródła do Dziejów Wawelu”, t. 20, Kraków 2014. 

Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. I (ab anno 1400 ad annum 1489),  

ed. P. Żegota, B. Ulanowski, Cracoviae 1887. 

Ambrożkiewicz K., Franciszek z Asyżu: Reguła niezatwierdzona, [w:] Pisma św. Franciszka  

z Asyżu, red. K. Ambrożkiewicz, Warszawa 1990, s. 53-85. 

Burbianka M., Inwentarz wrocławskiej biblioteki przy kościele św. Bernardyna z 1657 roku,  

[w:] Z dziejów książki na Śląsku, red. B. Kocowski, M. Burbianka, K. Głombinowski, Wrocław 

1953, s. 26-76. 

Calendarii Cracoviensis Notae historicae ad annorum dierumque ordinem redactae, [w:] MPH, 

t. 6, wyd. W. Bruchnalski, Kraków 1893, s. 645-677. 

Cennini C., Rzecz o malarstwie, przeł. S. Tyszkiewicz, Wrocław 1955. 

Chmiel A., Księgi radzieckie kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402. Acta consularia 

Casimiriensia 1369-1381 et 1385-1402, Kraków 1932. 

Cochlaeus J., Historiae Hvssitarvm libri dvodecim per Ioannem Cochlaevm [...] canonicvm 

Vratislauiensem [...] collecti [...] Quibus adiuncti sunt dvo De septem sacramentis et De 

caeremoniis ecclesiae tractatvs dvorvm Bohemorvm Io. Rokyzanae et Io. Przibram. Cum 

Philippica septima Io. Cochlaei de publica Caroli V imperatoris ordinatione, quae [...] Interim 

dicitur [...], Mainz 1549. 



  

 

  

309 

 

Codicis epistolaris saeculi decimi qunti. Pars posterior ab anno 1444 ad annum 1492, cura  

J. Szujski, Cracovia 1876. 

Cracovia artificum 1300-1500, zebr. J. Ptaśnik, „Źródła do Historii Sztuki i Cywilizacji  

w Polsce”, t. 4, Kraków 1917. 

Cracovia artificum 1501 - 1550, zebr. J. Ptaśnik, do dr. przygot. M. Friedberg, „Źródła do Historii 

Sztuki i Cywilizacji w Polsce”, t. 5, z. 1-3, Kraków 1948. 

Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum, ed. J. Ptaśnik, Leopoli 1922. 

E codicibus veteris Trzemesznensis fragmenta, [w:] MPH, t. 5, wyd. A. Kętrzyński, Lwów 1888, 

s. 967-988.  

Głombinowski K., Biblioteka franciszkanów w Nysie w świetle inwentarza z roku 1678,  

[w:] Z dziejów książki na Śląsku, red. B. Kocowski, M. Burbianka, K. Głombinowski, Wrocław 

1953, s. 77-145. 

Heraclius, Von den Farben und Künsten der Römer. Original text und übersetzung.  

Mit einleitung, noten und excursen versehem, [w:] Quellenschriften für Kunstgeschichte und 

Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance, t. 4, wyd. A. Ilg, Wien 1873. 

Indeks studentów Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400-1500, oprac. J. Zathey, J. Reichan, 

Wrocław 1974. 

Inwentarz katedry wawelskiej z roku 1563, oprac. A. Bochnak, „Źródła do Dziejów Wawelu”,  

t. 10, Kraków 1979. 

Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: sygn. 7-1950, 

oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008. 

Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. Kaliszuk, 

S. Szyller, Warszawa 2012.  

[Jan Szklarek], Opusculum de arte memorativa longe utilissum in quo studiosus lector tam 

artificialibus preceptis q[aum] naturalibus medicinalibusque documentis memoriam suam adeo 

fovere discet […], wyd. K. Hochfeder, Cracoviae 1504. 

Joannis Długossii seu longini Canonici Cracoviensis, Historiae Polonicae Libri XII, T. 5:  

Ad veterrimorum librorum manuscriptorum fidem recensuit, variis lectionibus annotationibusque 

instruxit Ignatius Żegota Pauli, [w:] Joannis Długosz senioris cononici cracoviensis opera omnia, 

t. 14, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1878. 

Joannis Długosz senioris canonici cracoviensis, Liber beneficorum dioecensis cracoviensis 

primum e codice autographo editus, T. 3: Monasteria, [w:] Joannis Długosz senioris cononici 

cracoviensis opera omnia, t. 9, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864. 

Johannis de Komorowo. Tractatus Cronice Fratrum Minorum Observantie: a tempore 

Constanciensis Concilii et specialiter de Provinciae Poloniae, wyd. H. Zeisseberg, „Archiv  

für Österreichische Geschichte” 49 (1872), s. 297-425. 



  

 

  

310 

 

Kantak K., Kronika Bernardynów poznańskich, „KMP” 3 (1925), nr 10, s. 203-215. 

Krakowskie środowisko artystyczne czasów Wita Stwosza, wybrał i oprac. B. Przybyszewski, 

Wrocław 1990. 

Kronika Bernardynów bydgoskich, wyd. K. Kantak, „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk” 33 (1907), s. 1-333. 

Kroniki Bernardynów poznańskich, oprac. S. Tomczak, J. Wiesiołowski, Poznań 2002. 

Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, red. A. Gąsiorowski, 

Kraków 2000. 

Księga radziecka miasta Starej Warszawy, t. 1: 1497-1527, wyd. A. Wolff, Wrocław 1963. 

Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis coedibus qui in Chartophylacio Maximo 

Varsoviensi asservantur, Pars III: Alexandri regis tempora complectens (1501-1506),  

ed. T. Wierzbowski, Varsoviae 1908. 

Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Joanne de Komorowo compilatum, [w:] MPH, t. 5, 

wyd. X. Liske, A. Lorkiewicz, Lwów 1888, s. 1-418. 

Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy 

Benedyktynów Tynieckich, Poznań-Warszawa 1987. 

Płonka-Bałus K., Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych europejskich rękopisów 

iluminowanych Biblioteki Książąt Czartoryskich, Kraków 2016. 

Polkowski I., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1884. 

San Bonaventura, Leggenda maggiore (Vita di san Francisco d'Assisi), [w:] Fonti Francescane, 

Sezione seconda: Biografie di Francesco d’Assisi, [online] materiały dostępne w Internecie: 

http://www.ofsfe.altervista.org/Fonti_francescane/40_legenda_maior.htm. 

Spominki lubelskie 1456-1497, [w:] MPH, t. 3, wyd. A. Bielowski, Lwów 1878, s. 245-255. 

Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate Studiorum 

Jegellonica ab anno 1402 - ad annum 1849, ed. J. Muczkowski, Cracoviae 1849. 

Teofil Prezbiter. Diversarium Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach 

rozmaitych, przeł. i oprac. St. Kobielus, Kraków 1998. 

Teofila kapłana i zakonnika „O sztukach rozmaitych ksiąg troje”, oprac. T. Żebrawski,  

Kraków 1880. 

Tomasso da Celano, Vita Prima di San Francesco d'Assisi, [w:] Fonti Francescane, Sezione 

seconda: Biografie di Francesco d’Assisi, [online] materiały dostępne w Internecie: 

http://www.ofsfe.altervista.org/Fonti_francescane/36_vita_prima.htm. 

Tomasso da Celano, Vita seconda di San Francesco, [w:] Fonti Francescane, Sezione seconda: 

Biografie di Francesco d’Assisi, [online] materiały dostępne w Internecie: 

http://www.ofsfe.altervista.org/Fonti_francescane/38_vita_seconda.htm. 

http://www.ofsfe.altervista.org/Fonti_francescane/38_vita_seconda.htm


  

 

  

311 

 

Tomasza z Celano biografie św. Franciszka, oprac. zespół pod kier. R. Witkowskiego, „Źródła 

Franciszkańskie (XIII - XIV wiek)”, t. 3, Poznań 2007. 

Wisłocki W., Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis: inde ab anno 

MCCCCLXIX, t. I: Contiens annos 1469 – 1537, Kraków 1893- 1897. 

Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1440 

-1500, wybrał i oprac. B. Przybyszewski, „Źródła do Dziejów Wawelu”, t. 3, Kraków 1960. 

Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1501 

-1515, wybrał i oprac. B. Przybyszewski, „Źródła do Dziejów Wawelu”, t. 4, Kraków 1965. 

Źródła franciszkańskie: pisma św. Franciszka, źródła biograficzne św. Franciszka, pisma św. 

Klary i źródła biograficzne, teksty ustalające normy dla braci i sióstr od pokuty, red. R. Prejs, 

Z. Kijas, Kraków 2005. 

 

 

Opracowania: 

 

Avril F., La technique d’enluminure d’après les textes médiévaux. Essai de Bibliographie,  

Paris 1967. 

Bacci O., Le prediche volgari di S. Bernardino di Siena nel 1427, Siena 1895. 

Bałaban M., Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. 1: 1304-1655,  

Kraków 1931.  

Bałdyga S. M., Krzyż z San Damiano, „Ziemia Święta” 15 (2009), nr 1 (57), s. 46-52. 

Barącz S., Pamiętniki OO. Bernardynów w Polsce, Lwów 1874. 

Bartelmus B., Recepcja grafiki i malarstwa krajów niemieckich w malarstwie pierwszej połowy 

XVI wieku na tereniw Małopolski i Wielkopolski, Wrocław 2011 (praca doktorska napisana pod 

kierunkiem prof. dr hab. Jana Harasimowicza na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Nauk  

o Kulturze, Instytut Historii Sztuki). 

Bartkowski B., Hymn „Gloria laus” w polskich zabytkach chorałowych, „MMAe” 6 (1977),  

s. 67-87. 

Bartkowski B., Repertuar śpiewów procesji palmowej w polskich zakonnych rękopisach 

liturgiczno-muzycznych (XIII-XVIII w.), „STV” 11 (1973), nr 2, s. 223-256. 

Bartoszewicz A., Klasztory bernardyńskie na ziemiach polskich w świetle ksiąg miejskich z XV  

i pierwszej połowy XVI wieku, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym,  

red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 559-566. 

Bartoszewicz A., Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI wieku, 

Warszawa 1997. 

Bąk F., Średniowieczne graduały franciszkańskie, „MMAe” 3 (1969), s. 91-111. 



  

 

  

312 

 

Beer E. J., Beiträge zur oberrheinischen Buchmalarei, Stuttgart 1959. 

Berg D., Der hl. Johannes Kapistran und die Saxonia, [w:] Saxonia Franciscana,  

red. D. Berg, cz. 2: Spiritualität und Geschichte, Werl 1993, s. 149-155.  

Berg D., Die Werke Bernardins von Siena als Quelle der historikirchen Volkskunde, [w:] Saxonia 

Franciscana, red. D. Berg, cz. 2: Spiritualität und Geschichte, Werl 1993, s. 119-128. 

Bersohn M., O iluminowanych rękopisach polskich, Warszawa 1900. 

Bębenek J., Kościół i klasztor OO. Bernardynów, [w:] Siedem wieków Przeworska: szkice, studia 

i materiały z dziejów miasta, red. A. Kunysz, Rzeszów 1974, s. 338-341.  

Bielińska-Galas E., Piętnastowieczny graduał franciszkanów-obserwantów w Głubczycach  

ms. BOZ 151. Charakterystyka zawartości, próba odtworzenia dziejów, „Rocznik Biblioteki 

Narodowej” 44 (2013), s. 211-241. 

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987. 

Birkenmajer A., Książka rękopiśmienna, Warszawa 1936. 

Birkenmajer A., Książka rękopiśmienna, [w:] Aleksander Birkenmajer. Studia Bibliologiczne. 

Wybór tekstów, red. H. Więckowska, A. Birkenmajer, Wrocław 1975, s. 270-279. 

Blasselle B., A pleines pages. Histoire du livre, Gallimard 1997. 

Błońska M., Próba nowego spojrzenia na dzieje krakowskiej oficyny drukarskiej Szwajpolta 

Fiola (około 1483-1491), „Rocznik Biblioteki Narodowej” 6 (1968), s. 51-62. 

Bobowski K., Pismo, narzędzie i materiał pisarski w świetle specjalistycznych traktatów  

XV-wiecznych, [w:] Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą, red. B. Halczak, 

Zielona Góra 2002, s. 422-432. 

Bochnak A., Durink Stanisław, [w:] PSB, t. 6, s. 11.  

Bochnak A., Pomnik Kallimacha, „Studia Renesansowe” 1 (1956), s. 124-139. 

Bochnak A., Wit Stwosz w Polsce, Warszawa 1950. 

Bogdalski C., Bernardyni w Polsce, t. II: 1453- 1530. Zakonnicy tego okresu, Kraków 1933. 

Bologna F., Contributo all'icnografia di San Giovanni da Capestrano, [w:] San Giovanni  

da Capestrano nella Chiesa e nella società del suo tempo, red. E. Pásztor, L. Pásztor, L'Aquila 

1989, s. 355-372. 

Bolzoni L., La rete delle immagini: predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena, 

Torino 2003. 

Boniecki A., Herbarz polski, t. VI, Warszawa 1903; t. IX, Warszawa 1906. 

Bonmann O., Die Persönlichkeit des Hl. Johannes Kapistran (1386-1456), „Franciscan Studies” 

43 (1983), s. 205-217. 

Bonmann O., Johannes Kapistran in der figurativen Kunst seiner abruzzesischen Heimat, 

„Franciscan Studies” 52 (1970), s. 289-346. 



  

 

  

313 

 

Borkowska U., Bracia mniejsi i prawosławie, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce,  

red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach 

polskich, Kraków 1983, s. 400-410. 

Borkowska U., Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów  

(XV i początek XVI wieku), Lublin 1988. 

Bölcskey Ö., Capistranói Szent János élete és Cora, t. 1, Székesfehérvár 1924. 

Brown P., Understanding illuminated manuscripts. A guide to technical terms, London 1994. 

Budkowa Z., W sprawie podpisu pisarzy Graduału Olbrachta, „Pamiętnik Literacki” 52 (1961), 

s. 279 – 285. 

Cassagnes-Brouquet S., La passion du livre au Moyen Age, Rennes 2003. 

Cempura H., Franciszkańskie Mandatum w średniowiecznych rękopisach w Polsce, „MMAe”  

3 (1969), s. 114-121. 

Chadam A., Lublin, [w:] KBP, s. 188-192. 

Chadam A., Poznań, [w:] KBP, s. 266-274. 

Chadam A., Przeworsk, [w:] KBP, s. 278-284. 

Chadam A., Sambor, [w:] KBP, s. 311-315. 

Chadam A., Tarnów, [w:] KBP, s. 373-378. 

Charewiczowa Ł., Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925. 

Chavin de Malan F. E., Histoire de Saint François d'Assise (1182-1226), Paris 1869. 

Čidlinska L., Matejovsky Majster a Klananie w Slovenskiej Narodnej Galerii, „Uměni” 1 (1965), 

s. 55-79. 

Conti M., Lettura biblica della regola francescana, Roma 1977. 

Csánky M., A szepesi és szarosi tablaképfestészet 1460-ig, Budapest 1938. 

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965. 

Dąbówna B., Warsztat malarza cechowego w Polsce, „Studia Renesansowe” 4 (1964),  

s. 332-345. 

De Lega G. D., Vita e miracoli de S. Giacomo della Marca, 1393/4-1476: poema inottava rima, 

Napoli 1971. 

Debby N. B-A., Renaissance Florence in the rethoric of two popular preachers: Giovanni 

Dominici (1356-1419) and Bernardino da Siena (1380-1444), Brepols 2001. 

Delaisse L. M., Toward a History of the Medieval Book, „Divinitas” 11 (1967), s. 425-435. 

Derwich M., Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-

Wrocław 1992. 

Desbonets T., Na szlakach św. Franciszka, Kraków-Asyż 1981. 

Diehl E., Bookbinding: its background and technique, t. 1, New York 1946. 



  

 

  

314 

 

Dobrowolski T., Modlitewnik królewicza Aleksandra. Ustęp z dziejów polskiej kultury umysłowej 

w drugiej połowie XV wieku, Kraków 1928. 

Dobrowolski T., Nowy Sącz czy Kraków? (Ze studiów nad malarstwem polskim około 1450 r.), 

[w:] Sztuka i historia. Księga pamiątkowa ku czci prof. M. Walickiego, red. J. Białostocki, 

Warszawa 1966, s. 78-87. 

Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1959.  

Dobrowolski T., Życie, twórczość i znaczenie społeczne artystów polskich i w Polsce 

pracujących w okresie późnego gotyku (1440-1520). Z pogranicza historii, teorii i socjologii, 

Wrocław–Warszawa–Kraków 1965. 

Dobrzanowski S., Szklarek, [w:] SPPF, s. 479-480. 

Dobrzeniecki T., Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, „Rocznik Muzeum 

Narodowego w Warszawie” 15 (1971), nr 1, s. 7-220. 

Dobrzeniecki T., Wybrane zagadnienia ikonografii pasyjnej w sztuce polskiej, [w:] Męka 

Chrystusa wczoraj i dziś, red. H. D. Wojtysek, J. J. Kopeć, Lublin 1981, s. 131-151. 

Dola K., Św. Jan Kapistran a próby reformy życia kleru diecezji wrocławskiej w połowie  

XV wieku, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 8 (1980), s. 193-207. 

Dola K., Wzorzec kapłana w kazaniach wrocławskich św. Jana Kapistrana, „Analecta 

Cracoviensia” 27 (1995), s. 112-121.  

Domżał Z., Trzynastowieczne skryptorium dokumentowe w Eldenie (Niemcy), Łódź 2008. 

Dubowik H., Dzieje książek i bibliotek w zarysie, Warszawa 1982. 

Duchniewski F. J., 750 lat obecności Franciszkanów w świecie, [w:] 750 lat Franciszkanów  

w Polsce: materiały z sympozjum odbytego w dniach 22-23 listopada 1986 roku w Łodzi  

- Łagiewnikach, red. C. Napiórkowski, Niepokalanów 1995, s. 7-15. 

Dworzaczek W., Lelewici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego w XIV - XV w., 

Warszawa 1971. 

Dzieduszycki M., Zbigniew Oleśnicki, t. 2, Kraków 1854. 

Engelman Z., Pozłotnictwo, Zielona Góra 2005. 

Englebert O., Życie św. Franciszka z Asyżu, Niepokalanów 1980. 

Esser K., Hardrick L., Terschlüsen J., Franciszkańska Reguła życia, Niepokalanów 1988. 

Feicht H., Muzyka liturgiczna w polskim średniowieczu, „MMAe” 1 (1965), s. 9-46. 

Feltre C. M., Compendio storico della vita di S. Giacomo della Marca, Venezia 1876. 

Fijałek J., Mistrz Jakub z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie soboru bazylejskiego,  

t. 2, Kraków 1900. 

Fijałek J., Początki cenzury prewencyjnej w kościele rzymsko-katolickim i w Polsce, [w:] Studia 

staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928, s. 127-144. 

Fitzgerald V., Saint John Capistran, London 1911. 



  

 

  

315 

 

Friedberg H., Jan Vitreatoris z Trzemeśni (Szklarek), [w:] PSB, t. 10, s. 485-487. 

Friedberg H., Rodzina Vitreatorów (Zasańskich) i jej związki z Uniwersytetem Krakowskim  

na przełomie XV i XVI wieku, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 18 (1968), nr 1, s. 21-25. 

Fros H., Sowa H., Twoje imię, Kraków 1975. 

Fügedi E., Społeczeństwo Węgier a franciszkanie w XV wieku, [w:] Zakony franciszkańskie  

w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie 

na ziemiach polskich, Kraków 1983, s. 235-250. 

Gadomski J., Małopolskie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981. 

Gadomski J., Małopolskie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500, Warszawa 1988. 

Gapski H., Bracia Bernardyni w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przestrzeń zakonna i miejsce 

w społeczeństwie, [w:] 550 lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003),  

red. W. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 53-70. 

Garbacik J., Erekcja kościoła i klasztoru św. Katarzyny pod Bodzentynem, „Radostowa” 11-12 

(1937), s. 200-210. 

Gawarecki H., O dawnym Lublinie: szkice z przeszłości miasta, Lublin 1986. 

Gąsiorowski A., Immatrykulowani i promowani. Jednoroczni studenci Akademii Krakowskiej  

w XV wieku, [w:] Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesor 

Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 479-491. 

Gąsiorowski A., O mieszczanach studiujących na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku,  

[w:] Aetas media aetas moderna. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi,  

red. H. Manikowska, A. Bartoszewicz, W. Fałkowski, Warszawa 2000, s. 650-660. 

Genais M. D., Jean Capistran, [w:] Histoire de saints et de la sainteté chrétienne, t. VII:  

Une Église éclatée 1275-1545, dir. A. Vauchez, Paris 1986, s. 155-163. 

Ghinato A., Una regola in cammino, Roma 1973. 

Giacinto N., Vita storica de San Giacomo della Marca dei minori, Bologna 1876. 

Gidžiunas V., De intiis Fratrum Minorum de Observantia in Lithuania (1468-1600), „Archivum 

Franciscanum Historicum” 63 (1970), s. 44-103. 

Gidžiunas V., De vita et apostolatu Fratrum Minorum Observantium in Lituania, saeculorum 

XV et XVI, „Archivum Franciscanum Historicum” 68 (1975), s. 298-345. 

Gieysztor A., Zarys pisma łacińskiego, Warszawa 1973. 

Gilissen L., La composition des cahiers, le pliage du parchemin et l’imposition, „Scriptorium” 

26 (1972), s. 3-33. 

Gliński F., Krótki opis kościoła OO. Bernardynów na Stradomiu w Krakowie, [w:] Józefa Czecha 

Kalendarz krakowski na rok 1867 [R.36], Kraków 1866, s. 42-43. 

Gładysz B., Sekwencje XV wieku, „Ateneum Kapłańskie” 20 (1924), z. 3, s. 342- 369. 



  

 

  

316 

 

Głombinowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności  

i średniowieczu, Warszawa 1971. 

Gniecki C., Hagiograficzne źródła franciszkańskie powstałe w XIII i XIV wieku, Kraków 2005. 

Golichowski N., Błogosławiony Władysław z Gielniowa, „Głos świętego Antoniego z Padwy”  

4 (1899), s. 311-312. 

Golichowski N., Kościół OO. Bernardynów we Lwowie, Lwów 1911. 

Golichowski N., Przed nową epoką: materyały do historyi Ojców. Bernardynów w Polsce, 

Kraków 1899. 

Górska-Gołaska K., Kazimierz Biskupi w średniowieczu, [w:] Dzieje Kazimierza Biskupiego, 

red. Z. Chodyła, cz.1: Monografia, Kazimierz Biskupi - Poznań 1993, s. 44-47. 

Górska-Gołaska K., Kult Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim, [w:] Dzieje 

Kazimierza Biskupiego, red. A. Chodyła, cz. 1: Monografia, Kazimierz Biskupi-Poznań 1993,  

s. 11-21. 

Górska-Gołaska K., Kult Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim. Rozwój 

towarzyszącej mu legendy, „Roczniki Historyczne” 61 (1995), s. 111-140. 

Górska-Gołaska K., Topografia późnośredniowiecznego Kościana, [w:] Społeczeństwo Polski 

średniowiecznej. Zbiór studiów, red. S. K. Kuczyński, t. VI, Warszawa 1994, s. 230-245. 

Górski K., Rządy wewnętrzne Kazimierza Jagiellończyka w Koronie, [w:] Kazimierz 

Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, red. M. Biskup, K. Górski, 

Warszawa 1987, s. 84-94. 

Grudziński K., Aleksy, [w:] SPKP, s. 4. 

Grudziński K., Ambroży z Kłodawy, [w:] SPKP, s. 8. 

Grudziński K., Andrzej Czyżaczek, [w:] SPKP, s. 13. 

Grudziński K., Antoni z Jarosławia, [w:] SPKP, s. 14. 

Grudziński K., Augustyn z Głogowa, [w:] SPKP, s. 22. 

Grudziński K., Augustyn z Grodziska, [w:] SPKP, s. 22. 

Grudziński K., Bartłomiej z Bydgoszczy, [w:] SPKP, s. 37. 

Grudziński K., Bernardyn z Żarnowca, [w:] SPKP, s. 59-60. 

Grudziński K., Dominik, [w:] SPKP, s. 179. 

Grudziński K., Gabriel z Bydgoszczy, [w:] SPKP, s. 240. 

Grudziński K., Gracjan z Pniew, [w:] SPKP, s. 298. 

Grudziński K., Grzegorz z Grodziska, [w:] SPKP, s. 302. 

Grudziński K., Gustaw R., Błogosławiony Władysław z Gielniowa, [w:] Polscy Święci,  

red. J. R. Bar, t. 6, Warszawa 1986, s. 51-107. 

Grudziński K., Hieronim Kościanek z Łękna, [w:] SPKP, s. 329. 

Grudziński K., Hieronim z Ponieca, [w:] SPKP, s. 329. 



  

 

  

317 

 

Grudziński K., Izaak ze Lwowa, [w:] SPKP, s. 350. 

Grudziński K., Jan Zimliński, [w:] SPKP, s. 1025. 

Grudziński K., Jan zwany Smolko, [w:] SPKP, s. 360. 

Grudziński K., Jan, [w:] SPKP, s. 359. 

Grudziński K., Kamieniec Podolski, [w:] KBP, s. 122-124. 

Grudziński K., Koło, [w:] KBP, s. 140-146. 

Grudziński K., Kościan, [w:] KBP, s. 146-149. 

Grudziński K., Kowno, [w:] KBP, s. 148-152. 

Grudziński K., Ludwik z Łomna, [w:] SPKP, s. 530. 

Grudziński K., Marek z Ponieca, [w:] SPKP, s. 568. 

Grudziński K., Opatów, [w:] KBP, s. 239-244. 

Grudziński K., Radom, [w:] KBP, s. 293-301. 

Grudziński K., Rafał ze Stawiszyna, [w:] SPKP, s. 743. 

Grudziński K., Słupca, [w:] KBP, s. 338-339. 

Grudziński K., Stanisław z Kłodawy, [w:] SPKP, s. 848. 

Grudziński K., Szymon z Lipnicy, [w:] SPPF, s. 484-485.  

Grudziński K., Święta Katarzyna, [w:] KBP, s. 371-373. 

Grudziński K., Warta, [w:] KBP, s. 418-426. 

Grudziński K., Wilno, [w:] KBP, s. 433-440. 

Grudziński K., Władysław Marcin z Gielniowa, [w:] SPPF, s. 523-525. 

Grudziński K., Zawistowska K., Józef z Tyśmienicy, [w:] SPKP, s. 381. 

Grycz J., Gryczowa A., Historia książki i bibliotek w zarysie, Warszawa 1959. 

Gustaw R., Szymon z Lipnicy, [w:] Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny,  

red. R. Gustaw, t. 2, Poznań-Warszawa-Lublin 1971, s. 460-462. 

Hajdukiewicz L., Jan Lubrański, [w:] PSB, t. 18, s. 81-84. 

Halecki O., Od unii florenckiej do unii brzeskiej, t. 1 i t. 2, Lublin 1997. 

Halecki O., Ród Łodziów w wiekach średnich, „Miesięcznik Heraldyczny” 5 (1912), s. 11-13. 

Hardrick L., Introduzione alla regola francescana, Milano 1969. 

Hartleb K., Działalność kulturalna biskupa – dyplomaty Erazma Ciołka, Lwów 1929. 

Hasselof G., Die Psalterillustration im 13. Jahrhundert: Studien zur Geschichte der Buchmalerei 

in England, Frankreich und den Niederlanden, Kiel 1938. 

Hejnowicz A., Św. Franciszek z Asyżu. Prawda i legendy, Kraków 2013. 

Hlaváček P., Sv. Jan Kapistrán a čeští františkáni mezi českou a evropskou reformací,  

[w:] 550 lat OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W. F. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria 

Zebrzydowska 2006, s. 69-110. 



  

 

  

318 

 

Hofer J., Auf die Hussitenmission des hl. Johannes von Capistrano bezüglichen Briefe im Codex 

598 der Innsbrucker Universitätbibliothek, „Archivum Franciscanum Historicum” 16 (1923),  

s. 120-132. 

Hofer J., Der Hussitentraktat des heiligen Johannes Kapistran, „Francizkanische Studien”  

20 (1933), s. 223-233. 

Hofer J., Die „Legenda Johannis da Capistrano” des Christophorus von Varese im Codex 2606 

der Breslau Stadtbibliothek, „Francizkanische Studien” 24 (1937), s. 175-181. 

Hofer J., Die Wiener Predigten des hl. Johannes Kapistran im Jahre 1451, „Jahrbuch  

der österreichischen Leo-Gesellschaft” 1 (1927), s. 122-148. 

Hofer J., Johannes von Capistrano. Ein leben im Kampf um die Reform der Kirche, Innsbruck 

1936. 

Holzapfel P. H., Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg 1909. 

Hornowska M., Zdzitowiecka-Jasieńska H., Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, 

Warszawa 1947. 

Hornowski A., Św. Bonawentura z Bagneregio, doktor Kościoła i jego Konferencje o sześciu 

dniach stworzenia, [w:] Konferencje o sześciu dniach stworzenia albo oświecenia Kościoła: 

wydanie synoptyczne tekstu oryginalnego redakcji A oraz B z przekładem polskim, przeł. i red.  

A. Hornowski, Kraków 2008, s. 5-24. 

Iriarte L., Historia franciszkanizmu, Kraków 1998. 

Iwanowski I., Pesz T., Garbarstwo, cz. 1-2, Warszawa 1965. 

Jacniacka M., Jan Kapistran, [w:] EK, t. 7, Lublin 1997, s. 796. 

Jäger W., Die St. Annakirche und die Klosterkirche von St. Bernardin und St. Michael in Wilna, 

Wilno 1918. 

Janicki M., Datowanie płyty nagrobnej Kallimacha, „Studia Źródłoznawcze” 41 (2003),  

s. 19-43. 

Janoniene R., Bernardinų bažnyčios Lietuvoje: interjerų restauracija ir dvasingumo atgimimas, 

[w:] 550 lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W. F. Murawiec,  

D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 643-652. 

Jarnutowski J., Tykocin w dawnej ziemi bielskiej, „Biblioteka Warszawska” 4 (1885),  

s. 165-187. 

Jarosławiecka-Gąsiorowska M., Les principaux manuscrits à peintures du Musée des princes 

Czartoryski à Cracovie, Paris 1935. 

Jaworski T., Przemiany w strukturze społecznej Polski i Europy zachodniej na przełomie  

XV i XVI wieku, [w:] Polska a świat zachodni na przełomie średniowiecza i nowożytności,  

red. F. Mincer, Zielona Góra 1995, s. 75-82. 

Johner D., Grosse Choralschule, Regensburg 1937. 



  

 

  

319 

 

Jurkowlaniec G., Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 

2001. 

Kaczmarczyk D., Kaplica św. Anny przy kościele bernardynów w Wilnie, „Teka Komisji Historii 

Sztuki”, t. IV, Toruń 1979, s. 83-160. 

Kaczmarek K., Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Zgorzelcu, [w:] Studia 

historyczne ofiarowane prof. Zbigniewowi Wielgoszowi w 70-tą rocznicę urodzin,  

red. K. Kaczmarek, J. Nikodem, Poznań 2000, s. 285-296. 

Kafel S., Wprowadzenie - życiorys większy św. Franciszka, [w:] Wczesne źródła franciszkańskie, 

red. i oprac. S. Kafel, t. 1: Źródła biograficzne o św. Franciszku z Asyżu, Warszawa 1981. 

Kalinowski L., Stolot F., Wit Stwosz w Krakowie, Kraków 1987. 

Kanevičius P., Die Renaissance der Architektur von den Kirchen und Klöstern des 

Bernhardinerordens in Lituaen nach dem zweiten Weltkrieg im XX- XXI Jh., [w:] 550 lat 

obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W. F. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria 

Zebrzydowska 2006, s. 653-658. 

Kantak K., Bernardyni polscy, t. 1: 1453 – 1572, Lwów 1933. 

Kantak K., Capitula necnon constitutiones FF. Minorum Observantium (Bernardinorum) 

Provinciae Polonia, 1453 (1467) - 1628, „Collectana Theologica 15 (1934), z. 4, s. 480-500. 

Kantak K., Dar Grzegorza Kościanka dla biblioteki bernardynów bydgoskich,  

[w:] Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1931 s. 75-82. 

Kantak K., Dzieje krakowskich bernardynów w zarysie, [w:] Kościół i klasztor bernardynów  

w Krakowie, red. K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, Kraków 1938, s. 26-30. 

Kantak K., Franciszkanie polscy, t. 1, Kraków 1937.  

Kantak K., Sylwetki bernardynów poznańskich. Andrzej Rey, „KMP” 7 (1929), nr 2, s. 112-125. 

Kantak K., Sylwetki bernardynów poznańskich. Innocenty z Kościana, „KMP” 7 (1929), nr 2,  

s. 39-51. 

Kantak K., Sylwetki bernardynów poznańskich. Jan Szklarek, „KMP” 6 (1928), nr 4, s. 314-328. 

Kantak K., Św. Jan Kapistran i zaprowadzenie bernardynów, Poznań 1914. 

Kantak K., Z przeszłości bernardynów bydgoskich, „Przegląd Bydgoski” 1 (1933), z. 2, s. 7-25. 

Kantak K., Życie wewnętrzne bernardynów w dobie przedreformacyjnej, „Przegląd 

Teologiczny” 20 (1929), z. 2, s. 314-352; z. 3, s. 257-270. 

Karbowiak A., Studia statystyczne z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1433/34-1509/10, 

„Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 12 (1910), s. 5-77. 

Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo gotyckie Europy Środkowowschodniej. Zagadnienie 

odrębności stylu, Warszawa-Poznań 1982. 

Karłowska-Kamzowa A., Malarstwo śląskie 1250-1450, Wrocław 1979. 



  

 

  

320 

 

Karłowska-Kamzowa A., Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki, Gniezno 

1993. 

Karpuklówna M., Zagadnienie autorstwa tzw. Kazań Paterka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Filologia” 4 (1958), s. 43-92. 

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, red. J. Szablowski, cz. IV: Kazimierz 

i Stradom. Kościoły i klasztory, 1, oprac. zbiorowe, Warszawa 1987. 

Kawecka-Gryczowa A., Dzieje drukarstwa w Polsce XV i XVI w. Stan badań i postulaty,  

[w:] Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia 

sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975,  

s. 17-21. 

Kawecka-Gryczowa A., Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały, 

Wrocław 1975. 

Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981.  

Kleczkowski A., Kościół Bernardyna Senejskiego OO. Bernardynów, [w:] Święte Pamiątki 

Krakowa, Kraków 1833, s. 358-374. 

Kliś Z., Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej, Kraków 1994. 

Kłębowski J., Ze studiów nad rzeźbą Wita Stwosza. Święta Anna Samotrzecia, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza” 1959, z. 1, s. 76-116. 

Kłoczowski J., Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, 

red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach 

polskich, Kraków 1983, s. 32-89. 

Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956. 

Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1963. 

Kłoczowski J., Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, Lublin 2010. 

Kłoczowski J., Zakon braci kaznodziejów w Polsce 1222-1972. Zarys dziejów, [w:] Studia nad 

historią dominikanów w Polsce 1222-1972, red. J. Kłoczowski, t. 1, Warszawa 1975, s. 19-158. 

Kłoczowski J., Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Kościół w Polsce,  

red. J. Kłoczowski, t. 1, Kraków 1966, s. 373-582. 

Kłoczowski J., Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVII wieku, „Nasza 

Przeszłość” 43 (1975), s. 32-39. 

Kobylin. Zarys dziejów, red. S. Sierpowski, Kobylin 1990. 

Kolak W., Klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku. 

Fundacja, rozwój, uposażenie i rola kulturalna, Kraków 1982. 

Komornicki S., Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wybór cenniejszych zabytków sztuki 

od starożytności po wiek XIX, Kraków 1929. 

Kopeć J. J., Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego średniowiecza, Warszawa 1975. 



  

 

  

321 

 

Kopera F., Dzieje malarstwa w Polsce, t. I, Kraków 1925. 

Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich, red. nauk. E. Potkowski,  

t. 1, Warszawa 1993. 

Kostowski J., „Capistranus Triumphans”. Z badań nad wczesną ikonografią świętych 

Bernardyna ze Sieny i Jana Kapistrana na północ od Alp, „BHS” 57 (1995), nr 1-2, s. 119-130. 

Kostowski J., Wrocławski obraz Jana Kapistrana a wczesna ikonografia Świętego,  

[w:] Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. Sprawozdania nr 106  

za 1988 r., Poznań 1989, s. 177-183. 

Kowalczyk J., Filip Kallimach i Wit Stwosz, „BHS” 45 (1983), nr 1, s. 3-24. 

Kowalczyk J., Kościół pobernardyński w Lublinie i jego stanowisko w renesansowej 

architekturze Lubelszczyzny, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2 (1957), z. 2, s. 137-144. 

Kowalczyk M., Ars de omnibus coloribus, „Studia Mediewistyczne” 18 (1977), s. 165-174.  

Kowalewicz H., Ładysław z Gielniowa - „Ad cantica canticorum”, rymowana parafraza Pieśni 

nad Pieśniami, [w:] Ze starych rękopisów, red. H. Kowalewicz, Warszawa 1979, s. 3-38. 

Kowalewicz H., Ładysława z Gielniowa traktat „Taxate penitencie”, „Symbolae Philologorum 

Poznaniensium Graecae et Latinae” 4 (1979), s. 167-173. 

Kowalewicz H., Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich, [w:] Średniowiecze. Studia  

o kulturze, red. J. Lewański, t. 2, Wrocław 1965, s. 132-302. 

Kozłowska T., Władysław z Gielniowa, poeta warszawski z XV wieku, [w:] Warszawa 

średniowieczna. Z. 2, red. A. Gieysztor, Warszawa 1975, s. 212-220. 

Kozłowska-Budkowa Z., Cathedralis, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” 52 (1951), 

s. 289-290.  

Krajewski M., Skępe. Zarys dziejów i obraz współczesny, Rypin 1996. 

Kras P., Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998. 

Krętosz J., Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku, 

Lublin 1986. 

Kropácěk P., Malířstvi doby husitské. Česká desková malba prvé poloviny XV století,  

Praha 1946. 

Krytosik J., Krótka wiadomość o Skępem łaskami Najświętszej Maryi Panny wsławionem,  

Płock 1934. 

Krzeszkiewicz S., Działalność społeczna św. Franciszka z Asyżu, Poznań 1912. 

Krzywicki L., Technologia garbarstwa, Warszawa 1947. 

Krzyżaniakowa J., Bniński Andrzej, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny,  

red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa 1981, s. 60-61. 

Kuczera A., Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii samborskiej, 

t. 1, Sambor 1935. 



  

 

  

322 

 

Kurczewski J., Biskupstwo wileńskie, Wilno 1912. 

Kutzner M., Architektura polskich późnogotyckich klasztorów franciszkanów obserwantów 

(zwanych bernardynami), [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski,  

t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 

1983, s. 281-300. 

Kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu w przekładzie i ze wstępem Leopolda Staffa,  

Warszawa 1978. 

Lenart E., Franciszkański ryt, [w:] EK, t. 5, Lublin 1989, s. 572-574. 

Lenart E., Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku, 

„ABMK” 53 (1986), s. 103-274. 

Lenart E., Przedtrydenckie rękopisy liturgiczne w Bibliotece Prowincji OO. Bernardynów  

w Krakowie. Studium źródłoznawczo-liturgiczne, „ABMK” 48 (1984), s. 51-140. 

Lenart E., Sekwencje w tekstach liturgicznych u Bernardynów w Polsce od drugiej połowy  

XV do końca XVIII wieku, [w:] Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi 

CR z okazji 75-tych urodzin i 45-lecia kapłaństwa, red. S. Szczepaniec, Kraków 2008, s. 283-300. 

Lenart E., Sufragia w bernardyńskich rękopisach liturgicznych do XVIII wieku, [w:] Misterium 

Chrystusa w Roku Liturgicznym. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi 

Bogusławowi Nadolskiemu (TChr) z okazji 55-lecia Święceń Kapłańskich i 50-lecia pracy 

naukowej, red. J. Nowak, Poznań 2012, s. 358-370. 

Lenart E., Teksty charakterystyczne liturgii u Bernardynów w Polsce od drugiej połowy  

XV do końca XVIII wieku, [w:] Ku liturgii nadziei. Księdzu dr Bolesławowi Margańskiemu  

w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. R. Biel, Tarnów 2005, s. 357-385. 

Leniek J., Tarnów za czasów Lelewitów, Tarnów 1911. 

Lepszy L., Pergaminiści i papiernicy krakowscy w ubiegłych wiekach i ich wyroby, „RK”  

4 (1900), s. 230-245. 

Lepszy L., Pomnik Kallimacha, „RK” 20 (1929), s. 134-163. 

Lewicka-Kamińska A., Piotr Postawa – introligator krakowski na przełomie XV i XVI wieku, 

„RB” 20 (1976), z. 1-2, s. 79-83. 

Lewicka-Kamińska A., Początki drukarstwa w Krakowie. Śladami Karola Estreichera (1827-

1908). Studia i rozprawy, Kraków 1964. 

Lewicka-Kamińska A., Rzut oka na rozwój oprawy książkowej w Krakowie, „RB” 16 (1972),  

z. 1-2, s. 20-35. 

Lewicka-Kamińska A., Walenty z Pilzna, introligator krakowski XV wieku, [w:] Historia książki 

i jej funkcji społecznej, red. K. Maleczyńska, Kraków 1981, s. 63-69. 

Lieftink G. J., Medieval manuscripts with „imposed” sheets, „Het Boek” 34 (1961), s. 210-220. 



  

 

  

323 

 

Lipski P., Kult Pięciu Braci Męczenników według kroniki bernardyńskiej konwentu 

kazimierskiego (1514-1863), [w:] Dzieje kultu Pięciu Braci Męczenników w Polsce i w Europie, 

red. A. Szymkowski, cz. 2: Dzieje Kazimierza Biskupiego, Kazimierz Biskupi 2002, s. 87-111. 

Löffler K., Milde W., Einführung in die Handschriftenkunde, Stuttgart 1997. 

Lombardi T., Introduzione allo studio del francescanesimo, Porziuncola 1975. 

Łempicki S., Pater Capestrano w Polsce, „SF” 3 (1988), s. 240-250. 

Łopaciński H., Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego, 

„Prace Filologiczne” 4 (1893), z. 3, s. 689-794. 

Łowmiański H., Polityka Jagiellonów. We wspólnej walce z Zakonem niemieckim (1386-1444), 

cz. 2, Poznań 1999. 

Łukasiewicz J., Obraz historyczno-statystyczny Miasta Poznania w dawniejszych czasach,  

t. 2, Poznań 1838. 

Łukaszewski J., Krótki opis historyczno-statystyczny miast i wsi w dzisiejszym powiecie 

krotoszyńskim od najdawniejszych czasów aż po rok 1794, t. 2, Poznań 1875. 

Łuszczki L., De sermonibus s. Joannis a Capistrano. Studium historico-criticum, Romae 1961. 

Maciszewska M., Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim 1453-1530, Warszawa 2001. 

Maciszewska M., Klasztory bernardyńskie w miastach Królestwa Polskiego i Wielkiego 

Księstwa Litewskiego w latach 1453-1514. Procesy fundacyjne i lokalizacja, [w:] Klasztor  

w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-

Opole 2000, s. 550-570. 

Maciszewska M., Poznańska Matka Boska ze Skępego, „KMP” 62 (1994), nr  3-4, s. 167-170. 

Maciszewska M., Skępe. Początki klasztoru bernardyńskiego i ośrodka kultu maryjnego,  

[w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, 

Warszawa 1995, s. 297-307. 

Majka G., Powstanie Reguł i zakonu św. Franciszka, [w:] Franciszkową drogą. Duszpasterskie 

i ascetyczne materiały o św. Franciszku z Asyżu, zebrał J. R. Bar, Warszawa 1982, s. 105-115. 

Maleczyńska E., Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959. 

Malinowski K., Jan Gruszczyński, [w:] PSB, t. 9, s. 55-57. 

Malinowski L., Magistra Jana z Szamotuł, dekretów doktora, Paterkiem zwanego, kazania  

o Maryi Pannie czystej z kodeksu toruńskiego, „Sprawozdania Komisji Językowej AU” 1 (1880), 

s. 25-30.  

Manselli R., Św. Franciszek i jego towarzysze, Kraków 2009. 

Marczewski J. R., Duszpasterska działalność Kościoła w średniowiecznym Lublinie,  

Lublin 2002. 

Martynowski T., Miniaturowe malarstwo krakowskie, „Przegląd Lwowski” 8 (1874), z. 13,  

s. 252-265. 



  

 

  

324 

 

Marxen-Wolska E., „Wniebowzięcie Matki Boskiej” z Warty, „Biuletyn Informacyjny 

Konserwatorów Dzieł Sztuki" 3 (1992), nr 2, s. 13-20. 

Mastyńska M., Biskup Andrzej z Bnina, Poznań 1934. 

Matějček A., Pešina J., Gotische Malarei in Böhem. Tafelmalarei 1350-1450, Prag 1955. 

Matura T., François d'Assise: héritage et héritiers huit siècles après, Paris 2008. 

Matura T., Św. Franciszek z Asyżu na nowo odczytany, Kraków 1999. 

Mazurek J. A., Bernardyni w Poznaniu 1455-1655, „SF” 4 (1991), s. 248-288. 

Miazga T., Die Melodien des eistimmingen Credo der Römisch-Katcholischen Lateinischen 

Kirche, Graz 1976. 

Miazga T., Skryptorzy ksiąg choralnych w Polsce, „SSd” 3 (1982), s. 305-342. 

Minařik C., Die Provinzkare der österreichisch-bömish-polonischen Observantenprovinz  

von 1451 bis 1467, „Francizkanische Studien” 1 (1914), s. 328-336. 

Miodońska B., Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, „RK” 39 (1968),  

s. 39-62. 

Miodońska B., Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy w. XV w Archiwum Kapituły 

Metropolitalnej na Wawelu, Kraków 1967. 

Miodońska B., Józef z Tyśmienicy, [w:] SAP, t. 3, s. 299-300. 

Miodońska B., Katalog malarstwa miniaturowego, [w:] Sztuka w Krakowie 1350-1550. Katalog 

wystawy Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 1964, s. 99-125. 

Miodońska B., Małopolskie malarstwo książkowe 1320 - 1540, Warszawa 1993.  

Miodońska B., Małopolskie malarstwo miniaturowe, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce,  

red. A. Labuda, K. Secomska, t. I, Warszawa 2004, s. 411- 449. 

Miodońska B., Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983. 

Miodońska B., Organizacja i technika pracy iluminatorów małopolskich w latach 1400-1520, 

[w:] Symbolae Historiae Artium: studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, 

red. J. Gadomski, Warszawa 1986, s. 320-335. 

Miodońska B., Rex regum i rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana Olbrachta  

i Pontyfikału Erazma Ciołka = Rex regum and rex Poloniae in i illuminated manuscripts  

the Gradual of king Jan Olbracht and the Pontifical of Erazm Ciołek: some problems in the 

iconography of the king's power in Polish sixteenth century art: z zagadnień ikonografii władzy 

królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI, Kraków 1979. 

Miodońska B., Śląskie malarstwo książkowe, [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, 

K. Secomska, t. I, Warszawa 2004, s. 377-412. 

Moorman J., A History of The Francican Order from its Origins to the Year 1517, Oxfrod 1968. 

Morawski K., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i Odrodzenie, t. 1, Kraków 

1990. 



  

 

  

325 

 

Moryc C., Liturgia, [w] Skarby Bernardynów, red. A. Bujak, Kraków 2009, s. 135-136. 

Moryc C., Malarstwo i rzeźba, [w:] Skarby Bernardynów, red. A. Bujak, Kraków 2009, s. 52-53. 

Murawiec W. F., Brześć, [w:] KBP, s. 26-29. 

Murawiec W. F., Jan z Kapistrano. Kaznodzieja podróżujący i reformator, „SF” 3 (1988),  

s. 250-285. 

Murawiec W. F., Kalisz, [w:] KBP, s. 107-113. 

Murawiec W. F., Misja wschodnia Zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami i ich 

obecność w diecezji kamieniecko-podolskiej, [w:] Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa 

dedykowana ks. Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim,  

red. J. Wołczański, Kraków-Kamieniec Podolski 2001, s. 110-121. 

Murawiec W. F., Skępe, [w:] KBP, s. 322-334. 

Murawiec W. F., Szymon z Lipnicy i jego środowisko krakowskie, [w:] Felix saeculum Cracoviae 

- krakowscy święci XV wieku. Materiały z sesji naukowej. Kraków 24.04.1997r., red. K. Panuś, 

K. R. Prokop, Kraków 1998, s. 70-79. 

Murawiec W. F., Troki, [w:] KBP, s. 388-392. 

Murawiec W. F., Tykocin, [w:] KBP, s. 392-396. 

Murawiec W. F., Warszawa, [w:] KBP, s. 398-409. 

Murawiec W. F., Bernardyni warszawscy 1454-1864, Kraków 1973. 

Neidiger B., Die martinianischen Konstitutionen von 1430 als Refomprogramm  

der Franziskanerkonventualen, „Zeitschrift für Kirchengeschichte” 95(1984), s. 337-381. 

Niewiadomy S., Obrazki z życia św. Franciszka z Asyżu, Kalwaria Zebrzydowska 1986. 

Nimmo D. B., Reform and division in the medieval Franciscan order: from St. Francis to the 

foundations of the Capuchins 1226-1538, Rome 1987. 

Nowacki J., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2, Poznań 1964. 

Obertyński Z., Pontyfikały krakowskie XV wieku. Questiones selectae, „Prawo Kanoniczne”  

4 (1961), s. 354-419. 

Obruśnik A. E., Bernardyńscy malarze ksiąg chóralnych w okresie gotyku, [w:] 550 lat 

obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W. F. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria 

Zebrzydowska 2006, s. 565-588. 

Obruśnik A. E., Bernardyńskie środowisko artystyczne w drugiej połowie XV i na początku  

XVI wieku, Kraków 1995. 

Obruśnik A. E., Obrazy asumpcjonistyczne malarstwa małopolskiego II połowy XV i początku 

XVI wieku, Kalwaria Zebrzydowska 2002. 

Olszewski A. M., Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław 1975. 



  

 

  

326 

 

Olszewski A. M., Święta Anna Samotrzeć, [w:] Wawel 1000-2000. Katalog Wystawy 

Jubileuszowej, red. A. Nowobilski, t. 2: Skarby Archidiecezji Krakowskiej, Muzeum 

Archidiecezjalne w Krakowie, maj-wrzesień 2000, Kraków 2000, s. 114-115. 

Origio I., Der Heilige der Toscana. Leben und Zeit des Bernardino von Siena, München 1989. 

Ożóg K., Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, [w:] Klasztor w społeczeństwie 

średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1966, 

s. 227-234. 

Pabin W. A., Bydgoszcz, [w:] KBP, s. 35-40. 

Pabin W. A., Grodno, [w:] KBP, s. 79-82. 

Pabin W. A., Książka rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim do połowy XVI wieku. Zarys 

problematyki księgoznawczej, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Praca 

zbiorowa, red. B. Bieńkowska, t. 4, Warszawa 1980, s. 91-105. 

Pabin W. A., Łowicz, [w:] KBP, s. 202-208. 

Pacuski K., Formowanie się sieci klasztorów i placówek zakonnych na Mazowszu do końca  

XV wieku, [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek, red. H. Gapski,  

J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 72-85. 

Palacz R., Jan ze Stobnicy, „Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce” 12 (1970), 

s. 23-38. 

Pawlik K., Rękopisy i inkunabuły bibliotek klasztorów nyskich w inwentarzach z czasów 

sekularyzacji (1812-1818), „RB” 17 (1973), s. 437- 445. 

Picciafuoco U., S. Giacomo della Marca, 1393-1476: uomo di cultura – apostolo – operatore 

socjale – taumaturgo del sec. XV, Monteprandone (Convento S. Maria delle Grazie) 1976. 

Pierścionek B., Ogrody użytkowe klasztorów bernardyńskich, „Architektura. Czasopismo 

techniczne Politechniki Krakowskiej” 109 (2012), z. 8, s. 58-64. 

Pietras T., Produkcja katolickiej książki liturgicznej w Polsce od końca XV do połowy XVI wieku, 

„ABMK” 39 (1979), s. 183-190. 

Pietrzyk Z., Jan ze Stobnicy zwany Stobniczką, [w:] Złota księga Wydziału Filozoficznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Miklaszewska, J. Mizera, Kraków 2000, s. 71-74. 

Pikulik J., Franciszkańskie „Ordinarium missae” w średniowiecznej Polsce, „STV” 10 (1972), 

nr 2, s. 111-130. 

Pikulik J., Indeks śpiewów ordinarium missae w graduałach polskich do 1600 roku, [w:] Muzyka 

religijna w Polsce. Materiały i studia, red. J. Pikulik, t. 2, Warszawa 1978, s. 164-256. 

Pikulik J., Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych, „ABMK”  

18 (1969), s. 65-80. 

Piwosz F., Modlitwy i zwyczaje OO. Bernardynów, Kalwaria Zebrzydowska 1987. 



  

 

  

327 

 

Płonka-Bałus K., Psałterz Potockich. Iluminacje rękopisu Biblioteki Narodowej, rps I 80003  

z kolekcji wilanowskiej, [w:] Iluminacje Psałterza Potockich z kolekcji wilanowskiej,  

red. H. Tchórzewska-Kabata, Warszawa, 2004, s.7-82. 

Pociecha W., Jerand z Brudzewa, [w:] PSB, t. 3, s. 8-9. 

Pociej B., Inspiracja religijna w muzyce, [w:] W kierunku religijności, red. B. Bejzy, Warszawa 

1983, s. 330-341. 

Polak-Trajdos E., Twórczość Mistrza Maciejowickiego na tle malarstwa rejonu sądeckiego  

XV wieku, „RHS” 9 (1973), s. 31-146. 

Pompei A., Bracia Mniejsi Konwentualni. Historia i życie, Niepokalanów 1988. 

Potkowski E., Katedralisi na dworze królowej Jadwigi. Z dziejów kultury książki w Polsce 

schyłku średniowiecza, „Miscellanea Historico-Archivistica” 1 (1985), s. 225-242. 

Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, Warszawa 1984. 

Potkowski E., Produkcja książki rękopiśmiennej w Polsce w XV stuleciu, [w:] Z badań  

nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Praca zbiorowa, red. B. Bieńkowska, t. 4, Warszawa 

1980, s. 9-67. 

Prejs R., Za Franciszkiem: dzieje Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego 1209-1517,  

Kraków 2011. 

Prochaska A., Konfederacja lwowska 1464 roku, „Kwartalnik Historyczny” 6 (1892),  

z. 4, s. 750-762. 

Prochaska A., OO. Bernardyni lwowscy, Lwów 1919. 

Przybyszewski B., Abraham, [w:] SPKP, s. 1. 

Przybyszewski B., Abraham, krakowski pisarz ksiąg, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń 

PAU” 52 (1951), s, 76-77. 

Radocsay D., A középkori Magyarország tablaképei, Budapest 1955. 

Ragan H., Nazwa OO. Bernardynów w Polsce, Lwów 1928. 

Rawita-Witanowski M., Wielkopolskie miasto Koło, jego przeszłość i pamiątki, Piotrków 

Trybunalski 1912. 

Réau L., Iconographie de l’art chrétien, vol. II, Paris 1956. 

Reginek A., Śpiew i muzyka w kościele, [w:] Sztuka w liturgii, red. W. Świerzawski, Kraków 

1996, s. 195-212. 

Robb D. M., The Art Of Illuminated Manuscripts, London 1973. 

Rozanow Z., Muzyka w miniaturze polskiej, Warszawa 1965. 

Różycki K., Die Inkunabeln des Druckers des Turrecremata in Krakau, München 1911. 

Rybandt S., Z problematyki rękopisów średniowiecznej biblioteki cysterskiej w Rudach, 

„Sobótka” 24 (1969), z. 1, s. 8-15. 

Sadziak T., Klejowe i olejne prace pozłotnicze, Warszawa 1981. 



  

 

  

328 

 

Samsonowicz A., Z badań nad wytwórczością skórzaną w Polsce średniowiecznej, „Kwartalnik 

Historii Kultury Materialnej” 22 (1974), s. 645-652. 

Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2001. 

Sawicka S., Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rękopisów iluminowanych,  

Warszawa 1952. 

Schmidt C., Fraticelles, [w:] Dictionnaire d'Histoire et Géographie Ecclesiastique, t. 18, Paris 

1976, s. 1067. 

Schmidt C., Osservanti (OFM Oss), [w:] Dizionario degli Istituti di Perfezione, ed. G. Pelliccia, 

G. Rocca, t. 6, Roma 1980, s. 1022. 

Semkowicz A., De expulsione Judeorum, [w:] MPH, t. 3, wyd. A. Bielowski, Lwów 1878,  

s. 785-789. 

Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2002. 

Sensi M., L'Observanze francescane nell’Italia centrale: secoli XIV-XV, Roma 1985. 

Sikorski D. A., Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich do końca IX wieku. 

Studium paleograficzno-kodykologiczne, Poznań 2004. 

Sitnik K. A., Geneza sprowadzenia Zakonu Braci mniejszych na Ruś Czerwoną (1460), [w:] 550 

lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003), red. W. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria 

Zebrzydowska 2006, s. 123-166. 

Skubiszewski P., Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957. 

Skubiszewski P., Wit Stwosz, Warszawa 1985. 

Słotwiński T., Damian M., 23 października, św. Jan Kapistran, kapłan I Zakonu (1389-1456), 

[w:] Święci Franciszkańscy na każdy dzień, Wrocław 2003, s. 471. 

Słotwiński T., Życie św. Franciszka z Asyżu, „Ziemia Święta” 14 (2008), nr 4 (56), s. 46-52. 

Słowikowski T., Hińcza z Rogowa, [w:] PSB, t. 9, s. 521-523. 

Šmahel F., „Intra et extra muros”. Społeczna rola franciszkanów obserwantów i klarysek na 

ziemiach czeskich od połowy XIV do końca XV wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce,  

red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach 

polskich, Kraków 1983, s. 290-310.  

Smeyers M., La miniature. Typologie des sources du Moyen Age occidental, Brepols 1974. 

Srebrne oprawy książkowe ze zbiorów w Polsce: katalog, red. J.M. Krzemiński, B. Tuchołka-

Włodarska, Gdańsk 1996. 

Stopka K., Od założenia do schyłku XVII wieku, [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

red. K. Stopka, A. K. Dybiec, Kraków 2000, s. 42-49. 

Stręciwilk J., Albert z Sarteano, [w:] EK, t. 1, Lublin 1973, s. 300. 

Strzałkowski Z., Malarstwo tablicowe szkoły krakowsko-sądeckiej w latach 1440-1460, 

„Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX” 3 (1974), s. 52-60. 



  

 

  

329 

 

Strzałkowski Z., Malarstwo tablicowe w szkole sądeckiej (lata 1430-1480), „Rocznik Sądecki” 

8 (1967), s. 369-401. 

Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w., red. A. Wyrobisz, 

Warszawa 1981. 

Sułkowska- Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska w latach 1447-1506, Wrocław – 

Warszawa - Kraków 1967. 

Szablowski J., Architektura krakowskiego kościoła Bernardynów, [w:] Kościół i klasztor 

bernardynów w Krakowie, red. K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, Kraków 1938, s. 71- 74. 

Szujski J., Piekosiński F., Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od 1300 – 1400,  

Kraków 1878. 

Szulc A., Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model dewocji masowej, 

Poznań 2004 (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Krzyżaniakowej na 

Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Zakład Historii 

Średniowiecznej). 

Szwejkowska H., Książka drukowana XV - XVIII w., Wrocław 1961. 

Ślósarska J., Życiorys i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury, 

Niepokalanów 2004. 

Śnieżyńska-Stolot E., Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej 

koncepcji uniwersum, Warszawa, 1992. 

Tabor D., Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku, Kraków 2008. 

Tarnowska I., Jan ze Stobnicy, [w:] PSB, t. 10, s. 480-481. 

Taszycki W., Jan z Szamotuł zwany Paterkiem, [w:] PSB, t. 10, s. 482-483. 

Terlecki W., Miniatury graduału katedry krakowskiej fundacji króla Jana Olbrachta. Źródła 

artystyczne miniatur i stosunek do grafiki zachodniej, koloryt i ikonografia, Lwów 1939. 

Thureau-Dangin P., Un prédicateur populaire dans l'Italie de la Renaissance: Saint Bernardin 

de Sienne: 1380-1444, Paris 1896. 

Tikkanen J. J., Die Psalterillustration im Mittelalter, Helsingfors 1895. 

Tomczak S. B., Biblioteka Bernardynów w Poznaniu do końca XVI wieku, [w:] Zakony 

franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej,  

cz. 2-3: Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 1989, s. 23-56. 

Tomczak S. B., Kobylin, [w:]  KBP, s. 137. 

Tomczak S. B., Wschowa, [w:] KBP, s. 442. 

Trajdos T. M., Bernardyni lwowscy w XV wieku, [w:] 550 lat obecności OO. Bernardynów  

w Polsce (1453-2003), red. W. F. Murawiec, D. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006,  

s. 167-200. 



  

 

  

330 

 

Trajdos T. M., Dobroczyńcy medykantów średniowiecznego Lwowa, „Społeczeństwo Polski 

Średniowiecznej” 8 (1999), s. 219-254.  

Trajdos T. M., Fundacja klasztoru benedyktynów słowiańskich na Kleparzu w Krakowie,  

„RK” 54 (1988), s. 73-89. 

Trajdos T. M., Kościół katolicki na Podlasiu (1340-1434), [w:] Kamieniec Podolski. Studia  

z dziejów miasta i regionu, t. 1, red. F. Kiryk, Kraków 2000, s. 133-145. 

Trajdos T. M., U zarania karmelitów w Polsce, Warszawa 1993. 

Trusz M., Rogowski Z., Klasztor bernardynów w Tarnowie, [w:] Tarnów. Zamieście i Burek,  

red. S. Potępa, t. 3, Tarnów 1996, s. 330-335. 

Tylewicz A., Sztuka pozłotnicza i inne techniki zdobienia, Poznań 2007. 

Urban W., Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV wieku,  

Wrocław 1959. 

Uth G., Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustianów w Polsce, Kraków 1930. 

Vaiani C., Droga św. Franciszka z Asyżu: synteza duchowości franciszkańskiej na podstawie 

Pism św. Franciszka, Kraków 2002. 

Walicki M., Malarstwo polskie. Gotyk-renesans-wczesny manieryzm, Kraków 1961. 

Walicki M., Na marginesie nowej edycji „Banderia Prutenorum”, „BHS” 21 (1959), nr 3-4,  

s. 358-361. 

Waloszek J., Dlaczego muzyka w liturgii, „Muzyka w liturgii” 3 (1986), s. 6-10. 

Walter E., Warum nannte der hl. Johannes Kapistran Breslau „seine Stadt”?, „Archiv  

für schleisische Kirchengeschichte” 50 (1992), s. 225-236. 

Wałkówski A., Biblioteka jako miejsce pracy średniowiecznego uczonego. Rozważania na tle 

badań piśmiennictwa cystersów, „ABMK” 83 (2005), s. 105-138. 

Wałkówski A., Skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do końca XIII wieku, Łódź 2009. 

Watson R., Les manuscrits enluminés et leurs créateurs, Ed. Grégoriennes 2004. 

Wąs G., Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich w XII-XIV wieku, 

Wrocław 2000. 

Wędzki A., Czasy najdawniejsze, [w:] Sześćset lat miasta Koła, red. J. Burszt, Poznań 1963,  

s. 30-39. 

Węgrzyn-Klisowska W., Późnośredniowieczne muzykalia z dawnej wrocławskiej biblioteki 

bernardynów, [w:] Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu, red. J. Kostowski, Wrocław 

2005, s. 169-173. 

Wielgosz Z., Klasztor w miejskim środowisku Kościana (XV - XVI wiek), [w:] „Nihil superfluum 

esse”. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej,  

red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 556-562. 



  

 

  

331 

 

Wielgosz Z., Kościan w epoce przedrozbiorowej (do roku 1793), [w:] Kościan. Zarys dziejów, 

red. Z. Wielgosz, K. Zimniewicz, Warszawa-Poznań 1985, s. 40-59. 

Wielgosz Z., Społeczeństwo i kultura w mieście wielkopolskim doby odrodzenia. Kościan w XV  

i XVI wieku, [w:] Munera Poznaniensia. Księga pamiątkowa UAM dla uczczenia 600-lecia 

założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. G. Labuda, Poznań 1965, s. 135-146. 

Wiesiołowski J., Klasztory średniowiecznego Poznania, [w:] Początki i rozwój Starego Miasta 

w Poznaniu do XV wieku, red. W. Błaszczyk, Poznań 1973, s. 416-437. 

Wiesiołowski J., Pozycja społeczna artysty w polskim mieście średniowiecznym, [w:] Sztuka  

i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 67-78. 

Wiesiołowski J., Problemy społeczne klienteli bernardynów poznańskich na przełomie XV i XVI 

wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Franciszkanie w Polsce 

średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Kraków 1983, s. 340-355. 

Wiesiołowski J., Szlachta w mieście. Przemieszczenia i migracje szlachty między wsią a miastem 

w Polsce w XV wieku, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza” 14 (1980), z. 1,  

s. 50-65. 

Wiesiołowski J., Środowiska kościelne i kultura, [w:] Kultura Polski Średniowiecznej  

XIV - XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997, s. 295-310. 

Wiesiołowski J., Złotkowski Jan, [w:] SPKP, s. 1026. 

Wilska M., Du symbole au vêtement. Fonction et signification de la couleur dans la culture 

courtoise de la Pologne Médievale, [w:] Le Vêtement: histoire, archeologie et symbolique 

vestimentaires au Moyen Age, ed. M. Pastoureau, Paris 1989, s. 305-320. 

Wilska M., Strój błazna dworskiego u schyłku średniowiecza, [w:] Pauvres et riches: société  

et culture du Moyen-Age aux temps modernes. Mélanges offerts à Bronisław Geremek  

à l’occasion de son soixatième anniversaire, red. M. Aymard, Warszawa 1992, s. 315-325. 

Witkowski A., 500-lecie klasztoru OO. Bernardynów w Tarnowie, „Currenda. Pismo urzędowe 

Diecezji Tarnowskiej” 110 (1960), nr 3, s. 221-225. 

Witkowski R., Warsztat pisarza w średniowiecznej Polsce, referat opublikowany na łamach 

strony internetowej Muzeum Początków Państwa Polskiego, [online] materiały dostępne  

w Internecie: http://www.mppp.pl/foto08/rafal_wit.pdf. 

Wojciechowska M., Z dziejów książki w Poznaniu w XVI w., Poznań 1927. 

Woodroffe L., Podstawy nauki o skórze, Warszawa 1953. 

Wójcik R., „Domine, memoriale tuum in generationem et generationem...”. O krakowskim 

traktacie „Opusculum de arte memorativa” z 1504 roku, „Studia Warmińskie” 39 (2002),  

s. 115-120. 

http://www.mppp.pl/foto08/rafal_wit.pdf


  

 

  

332 

 

Wójcik R., O mnenotechnicznym przygotowaniu kazania o św. Stanisławie w „Opusculum arte 

memorativa” Jana Szklarka, [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, red. T. Michałowska, 

Warszawa 2003, s. 140-157. 

Wróbel H., Władysław z Gielniowa, [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny,  

red. R. Gustaw, t. 2, Poznań-Warszawa-Lublin 1971, s. 555-572. 

Wyczawski H. E., Antoni, Marcin z Radomska, [w:] SPPF, s. 31-32. 

Wyczawski H. E., Bartłomej (Bartosław) z Bydgoszczy, [w:] SPPF, s. 45-46. 

Wyczawski H. E., Innocnety z Kościana, [w:] SPPF, s. 179-180. 

Wyczawski H. E., Jan ze Stopnicy (Stobniczka), [w:] SPPF, s. 185-187. 

Wyczawski H. E., Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, „ABMK”  

3 (1961), s. 25-102. 

Wyczawski H. E., Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, „ABMK”  

5 (1962), s. 23-225. 

Wyczawski H. E., Kazimierz Biskupi, [w:] KBP, s. 126-127. 

Wyczawski H. E., Klasztor bernardynów w Kazimierzu Biskupim 1514-1896, [w:] Dzieje kultu 

Pięciu Braci Męczenników w Polsce i w Europie, red. A. Szymkowski, cz. 2: Dzieje Kazimierza 

Biskupiego, Kazimierz Biskupi 2002, s. 110-125. 

Wyczawski H. E., Krótka historia zakonu Braci Mniejszych, [w:] KBP, s. 540-590.  

Wyczawski H. E., Lwów, [w:] KBP, s. 193-197. 

Wyczawski H. E., Statusy zakonu bernardynów w Polsce 1453-1795 „Prawo Kanoniczne”  

25 (1982), z. 1-2, s. 179-196. 

Wyczawski H. E., Żnin, [w:] KBP, s. 490-492. 

Wyczawski H. E., Kraków, [w:] KBP, s. 155-165. 

Wyczawski H. E., Połock, [w:] KBP, s. 264- 266. 

Wydra W., „Oracio de beata Brigitta” - jeszcze jeden nieznany utwór Władysława z Gielniowa, 

„Eos: czasopismo filologiczne” 67 (1979), z. 1, s. 137-141. 

Wydra W., Miejsce Władysława z Gielniowa w kształtowaniu się średniowiecznej poezji 

religijnej, [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red. T. Michałowska, 

Warszawa 1993, s. 69-82. 

Wydra W., Nie znane, znane utwory Władysława z Gielniowa, „Slavia Occidentalis” 35 (1978), 

s. 95-107. 

Wydra W., Piśmiennictwo bernardyńskie do roku 1555. Próba charakterystyki, [w:] Zakony 

franciszkańskie w Polsce XVI-XVIII, red. J. Kłoczowski, t. II, cz. I, Niepokalanów 1998,  

s. 306-320. 

Wydra W., Polskie dekalogi średniowieczne, Warszawa 1973. 



  

 

  

333 

 

Wydra W., Rzepka W. R., Pieśni Władysława z Gielniowa nowo odnalezione, „Studia 

Polonistyczne” 6 (1979), s. 167-191. 

Wydra W., Rzepka W. R., Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z Rękopisu nr 19/R 

Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie), cz. III, „Slavia Occidentalis” 37 (1980),  

s. 127-138. 

Wyrozumski J., Średniowieczne kompendium wiedzy o barwnikach, „Kwartalnik Historii 

Kultury Materialnej” 22 (1974), s. 663-671. 

Wyrwa A. M., Średniowieczna sieć klasztorów w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby 

badań i wstępna analiza problemu, [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej  

X-XX wiek, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 140-156. 

Yates F. A., Sztuka pamięci, Warszawa 1977. 

Zbudniewek J., Kopiarze dokumentów zakonu paulinów w Polsce do końca XVII wieku, 

„ABMK” 35 (1977), s. 182-191. 

Zdanowski J., Erem bernardyński św. Katarzyny u stóp Łysicy, Kraków 1949. 

Zimniewicz M., Fundacje kościelne w późnośredniowiecznym Kościanie, Kościan 1944. 

Zyglewski Z., Klasztorne fundacje możnowładztwa koronnego w okresie jagiellońskim. Zarys 

problematyki, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, 

A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996, s. 130-145. 

Żnin. 700 lat dziejów miasta, red. J. Topolski, Bydgoszcz 1965. 

Żychiewicz T., Franciszek Bernardone - św. Franciszek z Asyżu, Kalwaria Zebrzydowska 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

334 
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1. Najstarsze przedstawienie św. Franciszka z Asyżu. Fragment fresku w kaplicy Sacro 
Speco w klasztorze św. Benedyktyna w Subiaco, Włochy, I poł. XIII wieku. Źródło 
ilustracji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:StFrancis_part.jpg. 

 

2. Obraz Stefano di Giovanni (Sassetta), Św. Franciszek wyrzekający się ziemskiego ojca, 
Włochy, I poł. XV w., ob. National Gallery, Londyn. Źródło ilustracji: M. Levey,  
Od Giotta do Cézanne’a. Zarys historii malarstwa, Warszawa 1987, ryc. 26. 

 

3. Stygmatyzacja św. Franciszka. Fresk w kościele górnym Bazyliki św. Franciszka  
w Asyżu, Włochy, kon. XIII w. Źródło ilustracji: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Freski_Giotta_w_bazylice_%C5%9Bw._Franciszka_w_As

y%C5%BCu#mediaviewer/File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-19-_-

_Stigmatization_of_St_Francis.jpg. 

 

4. Św. Franciszek wśród swoich pierwszych towarzyszy przyjmujący konfirmację Reguły. 
Giotto di Bondone, fresk w kościele górnym Bazyliki św. Franciszka w Asyżu, Włochy, 
kon. XIII wieku. Źródło ilustracji: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Freski_Giotta_w_bazylice_%C5%9Bw._Franciszka_w_As

y%C5%BCu#mediaviewer/File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-07-_-

_Confirmation_of_the_Rule.jpg. 

 

5. Papieska bulla z tekstem Reguły zakonnej św. Franciszka (regula bullata) z 1223 roku, 

przechowywana w klasztorze Sacro Convento w Asyżu. Źródło ilustracji:  
http://histmag.org/Prawdziwy-sw.-Franciszek-z-Asyzu-rozwazania-7940, fot. R. Frantz 

na podstawie licencji http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en. 

 

6. Inicjał „E” z przedstawieniem św. Bernardyna ze Sieny, bernardyńskie skryptorium  

we Wrocławiu, Psalterium cum Hymnis, fol. 258, ok. 1485 r., ob. Biblioteka 

Uniwersytecka, Wrocław, sygn. IF 433. Źródło ilustracji: J. Kostowski, „Capistranus 
Triumphans”. Z badań nad wczesną ikonografią świętych Bernardyna ze Sieny i Jana 
Kapistrana na północ od Alp, „BHS” 57 (1995), nr 1-2, s. 122, il. 3. 

 

7. Św. Jakub z Marchii, Pietro Perugino, ok. 1515 r., Włochy, ob. Galleria Nazionale 

dell’Umbria, Perugia, Włochy. Źródło ilustracji: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pietro_Perugino_cat90.jpg. 

 

8. Inicjał „C” z przedstawieniem św. Jana Kapistrana, bernardyńskie skryptorium  

we Wrocławiu, Psalterium cum Hymnis, fol. 304, ok. 1485 r., ob. Biblioteka 

Uniwersytecka, Wrocław, sygn. IF 433. Źródło ilustracji: J. Kostowski, „Capistranus 
Triumphans”. Z badań nad wczesną ikonografią świętych Bernardyna ze Sieny i Jana 
Kapistrana na północ od Alp, „BHS” 57 (1995), nr 1-2, s. 122, il. 4. 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Freski_Giotta_w_bazylice_%C5%9Bw._Franciszka_w_Asy%C5%BCu#mediaviewer/File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-19-_-_Stigmatization_of_St_Francis.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Freski_Giotta_w_bazylice_%C5%9Bw._Franciszka_w_Asy%C5%BCu#mediaviewer/File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-07-_-_Confirmation_of_the_Rule.jpg
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9.  Św. Jan Kapistran dzierżący chorągiew z monogramem IHS i krzyżem. Obraz tablicowy 

z kaplicy św. Jana Kapistrana, kościół klasztorny bernardynów wrocławskich,  
ok. 1502 r. (zaginony w 1945 r.). Źródło ilustracji: J. Kostowski, „Capistranus 
Triumphans”. Z badań nad wczesną ikonografią świętych Bernardyna ze Sieny i Jana 

Kapistrana na północ od Alp, „BHS” 57 (1995), nr 1-2, s. 120, il. 1. 

10. Drzeworyt Hansa Schäufeleina z przedstawieniem mieszczan norymberskich palących 
zbytki pod wpływem kazania św. Jana Kapistrana, ok. 1519 r., ob. Kupferstichkabinett, 

Gemäldegalerie, Berlin. Źródło ilustracji: K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, Kościół 
i klasztor OO. Bernardynów w Krakowie, Kraków 1938, il. 2.  

11. Fragment nagrobka Kazimierza Jagiellończyka, dzieło Wita Stwosza i Jörga Hubera  
z Passawy, południowo-zachodni narożnik Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze 

wawelskiej, ok. 1492 r. Źródło ilustracji:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_IV_Jagiello%C5%84czyk#/media/File:Jagiell

onczyk1.jpg. 

 

12. Kardynał Zbigniew Oleśnicki w scenie Poświęcenia Obrazu Matki Boskiej, inicjał „B”, 

Pontyfikał Zbigniewa Oleśnickiego, fol. 158v, ok. 1430 r., ob. Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 12 KP. Źródło ilustracji: własność Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, fot. A. Wierzba.  

13. Wizerunek przedstawiający (prawdopodobnie) Jana Długosza, fragment fresku z końca 
XV w., Dom Długosza w Wiślicy. Źródło ilustracji:  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_D%C5%82ugosz#mediaviewer/File:Hypothetical_port

rait_of_Jan_D%C5%82ugosz_on_fresco_in_Wi%C5%9Blica.PNG. 

 

14. Św. Jan Kapistran dzierżący sztandar przed bitwą z Turkami, ołtarz św. Jana Kapistrana 

(z prawej strony nawy głównej) w kościele bernardyńskim w Krakowie, II poł. XVII w. 
Źródło ilustracji: fot. M. Bafia z:  
http://bernardyni.com.pl/Galeria,9_oltarze_w_kosciele_po_renowacji.html. 

 

15. Rysunek Józefa Brodowskiego z 1821 r. przedstawiający nieistniejący już kościół 
Świętego Krzyża na Kleparzu w Krakowie, ob. Muzeum Narodowe  

w Krakowie. Źródło ilustracji: T. M. Trajdos, Fundacja klasztoru benedyktynów 
słowiańskich na Kleparzu w Krakowie, „RK” 54 (1988), s. 77, il. 2.  

16. Fragment miedziorytu Georga Houfnagela przedstawiający panoramę Krakowa  
od północnego zachodu. W tle kościół Bernardynów na Stradomiu, 1617 r., Kolonia,  

ob. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sygn. MHK 905/VIII. Źródło ilustracji: 
http://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/26855/1124947. 

17. Fragment miedziorytu z przedstawieniem Templum Bernardinorum w tle panoramy 

Krakowa, Matthäus Merian, druk C. J. Visscher, ok. 1620 r. Źródło ilustracji: K. Kantak, 

J. Szablowski, J. Żarnecki, Kościół i klasztor bernardynów w Krakowie, Kraków 1938, 
s.77, il. 3. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_D%C5%82ugosz#mediaviewer/File:Hypothetical_portrait_of_Jan_D%C5%82ugosz_on_fresco_in_Wi%C5%9Blica.PNG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_D%C5%82ugosz#mediaviewer/File:Hypothetical_portrait_of_Jan_D%C5%82ugosz_on_fresco_in_Wi%C5%9Blica.PNG
http://bernardyni.com.pl/Galeria,9_oltarze_w_kosciele_po_renowacji.html
http://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/26855/1124947
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18. Św. Anna Samotrzeć, warsztat Wita Stwosza, kaplica bracka pw. Św. Anny w kościele 
bernardynów krakowskich, kon. XV w. Źródło ilustracji: A. Bujak, Skarby 

Bernardynów, Kraków 2009, s. 37.  

19. Płaskorzeźba z przedstawieniem głowy Jana Chrzciciela w kościele OO. Bernardynów  
w Krakowie, kon. XV w. Źródło ilustracji: K. Kantak, J. Szablowski, J. Żarnecki, 
Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Krakowie, Kraków 1938, il. 10. 

20. Chrystus Frasobliwy, polichromowana rzeźba z końca XV, ob. kaplica klasztorna 

konwentu bernardyńskiego w Krakowie. Źródło ilustracji: A. Bujak, Skarby 

Bernardynów, Kraków 2009, s. 102.  

21. Grób Św. Szymona z Lipnicy, kaplica Świętego w kościele bernardynów w Krakowie. 
Rzeźbę wykonał Marcin Krystian z Kazimierza w 1662 r. Źródło ilustracji: A. Bujak, 

Skarby Bernardynów, Kraków 2009, s. 56.  

22. Przykład druku w języku starocerkiewnym z oficyny wydawniczej Szwajpolta Fiola,  
ok. 1491 r. Źródło ilustracji: http://virtmuseum.aonb.ru/ok/ok_big2.html. 

23. „Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka wydane przez Kaspra Hochfedera,  

ok. 1504 r., ob. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, sygn. Cim.Qu.2006. Źródło 
ilustracji: 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=254454&from=publication. 

 

24.  „Opus Restitutionum” Franciszka de Platea wydany w Krakowie w 1475 r. przez Kaspra 

Straubego, ob. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn. BŚL 224714 III. Źródło ilustracji: 
http://sibzz.bs.katowice.pl/1034/inkunabuly1.  

25. Rękopis św. Szymona z Lipnicy, ok. 1472 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji  

OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/R. Źródło ilustracji: A. Bujak, Skarby 

Bernardynów, Kraków 2009, s. 187. 

26.  Rękopis bł. Władysława z Gielniowa zawierający łacińskie kazania o Męce Pańskiej,  
II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, 

sygn. 3/R. Źródło ilustracji: A. Bujak, Skarby Bernardynów, Kraków 2009, s. 187. 

27. Tekst Pontyfikału bp Fryderyka Jagiellończyka skopiowany przez zawodowego 

skryptora Jana Złotkowskiego, ok. 1493 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej  

w Krakowie, sygn. 14 KP. Źrodło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król.  

28.  Tekst Antyfonarza Adama z Będkowa skopiowany przez katedralisa Mikołaja Szeteszę,  
ok. 1451-1457 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 49 KP. Źródło 
ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

29.  Tekst Graduału Jana Olbrachta skopiowany przez katedralisa Stanisława z Buku,  
ok. 1499-1500 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 42 KP.  

Źródło ilustracji: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gradua%C5%82_Jana_Olbrachta#mediaviewer/File:Gradu

al_of_King_John_Albert.jpg. 

 

http://virtmuseum.aonb.ru/ok/ok_big2.html
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=254454&from=publication
http://sibzz.bs.katowice.pl/1034/inkunabuly1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gradua%C5%82_Jana_Olbrachta#mediaviewer/File:Gradual_of_King_John_Albert.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gradua%C5%82_Jana_Olbrachta#mediaviewer/File:Gradual_of_King_John_Albert.jpg
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30.  Chorągiew krzyżacka namalowana przez iluminatora Stanisława Durinka w dziele Jana 

Długosza „Banderia Prutenorum” z 1448 r., ob. Biblioteka Jagiellońska, Kraków,  

sygn. rkps 10001. Źródło ilustracji: cyfrowe zbiory Biblioteki Jagiellońskiej - 

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=227556&from=publication&showContent

=true. 

 

31. Św. Hieronim w celi, miniatura namalowana przez ilumiatora Stanisława 
Samostrzelnika, Modlitewnik Zygmunta I, fol. 1v, ok. 1524 r., ob. British Museum, 

Londyn, sygn. Add. 15281. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Miniatury Stanisława 
Samostrzelnika, Warszawa 1983, s. 43.  

 

32. Połączone grzbietami pergaminowe arkusze. Źródło ilustracji: R. Watson,  
Les manuscrits enluminés et leurs créateurs, Ed. Grégoriennes 2004, s. 69.  

 

33. Palimpsest. Tekst Cycera „De republica” z IV wieku pokryty w VIII stuleciu tekstem 

komentarza do Psalmów św. Augustyna, ob. Biblioteka Watykańska, Watykan. Źródło 
ilustracji: W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 2002, s. 56. 
 

34. Fragment miniatury z Kroniki Floriano da Villola z przedstawieniem sklepu 

pergaministów, Cronica, Floriano da Vilola, fol. 4, XIV w., ob. Biblioteca Universitaria 

di Bologna, Bolonia, sygn. ms. 1456. Źródło ilustracji: S. Cassagnes-Brouquet,  

La passion du livre au Moyen Age, Rennes 2003, s. 11.  

 

35. Drzeworyt z przedstawieniem czynności wygładzania pergaminu bizmutem, XVI w. 

Źródło ilustracji: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Permennter-1568.png. 

 

36. Zakonnicy bernardyńscy w chórze, miniatura Jana z Tyśmienicy, Graduale, fol. 25v,  

ok. 1525 r., ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms.Czart. 3620. 

Własność Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas  

vel Król.  
 

37. Zakonnik kupujący pergamin od rzemieślnika. Miniatura z XIII-wiecznego manuskryptu 

niemieckiego, fol. 183r, ob. Der Kongelige Bibliotek, Kopenhaga, sygn. Grs 4.II.  

Źródło ilustracji: S. Cassagnes-Brouquet, La passion du livre au Moyen Age, Rennes 

2003, s. 26. 

 

38.  Jean Mièlot przy pracy w skryptorium. Miniatura Jean’a Le Tavernier’a z rękopisu  
Les Miracles de Notre Dame, fol. 19, ok. 1456 r., ob. Bibliothèque Nationale de France, 
Paryż, sygn. rksp. Fr 9198. Źródło ilustracji: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escribano.jpg. 

 

39. Uczony przy pracy w warsztacie pisarskim. Epitafium Filipa Buonaccorsiego zwanego 

Kallimachem, wykonana przez Wita Stwosza, ok. 1499-1506 r., ob. kościół 
dominikanów pw. Świętej Trójcy w Krakowie. Źródło ilustracji: M. Janicki, Datowanie 

płyty nagrobnej Kallimacha, „Studia Źródłoznawcze” 41 (2003), s. 26. 

40. Fragment miniatury z przedstawieniem skryby liniującego tekst rękopisu. Manuskrypt 

Vie et miracles de Saint Amand, fol. 5v, XII w., ob. Bibliothèque Municipal  

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=227556&from=publication&showContent=true
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=227556&from=publication&showContent=true
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Permennter-1568.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escribano.jpg
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de Valenciennes, Valenciennes, sygn. Ms 501. Źródło ilustracji: S. Cassagnes-Brouquet, 

La passion du livre au Moyen Age, Rennes 2003, s. 14. 

41. Miniatura przedstawiająca Św. Hieronima piszącego tekst czerwonym tuszem. 
Manuskrypt z klasztoru w Pontigny, XII w., ob. Bibliothèque Municipale d’Auxerre, 

Auxerre, sygn. ms.17. Źródło ilustracji: S. Cassagnes-Brouquet, La passion du livre 

au Moyen Age, Rennes 2003, s. 14. 

42. Kaligraficzny rysunek ptaszków przy inicjale „Q”. Antiphonarium bernardyńskie, II poł. 
XVI w., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,  
sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król.  

43. Kaligraficzny rysunek ludzkiej główki wpleciony w inicjał „A”. Antiphonarium 

bernardyńskie, II poł. XVI w., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów  
w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król.  

44. Szkic inicjału wykonany czerwonym tuszem, Mszał, fol. 53v, XIV w., Włochy (?),  
ob. Muzeum Wiktorii i Alberta, Londyn, sygn. MSL/1902/1698. Źródło ilustracji:  
R. Watson, Les manuscrits enluminés et leurs créateurs, Ed. Grégoriennes 2004, s. 70, 

il.91.  

45. Rysunek przygotowawczy pod scenę Adoracji Dzieciątka, Antyfonarz kanoników 
regularnych laterańskich, fol. 101, ok. 1420 r., ob. kościół Bożego Ciała w Krakowie,  
sygn. 3. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, 

Warszawa 1993, il. 81. 

46. Szkic pod inicjał „A” w rękopisie bernardyńskim, Antiphonarium, II poł. XV w.,  
ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 16/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

47. Rudy podkład bolusowy w rękopisie bernardyńskim, Graduale, II poł. XVI w.,  
ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

48. Szary podkład widoczny pod poprzecieranym złotem płatkowym w rękopisie 

bernardyńskim, Psalterium, fol. 76, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, 
Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność Fundacja Książąt Czartoryskich. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

49. Złoto płatkowe w nimbie św. Andrzeja, Mistrz Graduału łęczyckiego, Antyfonarz 

Adama z Będkowa, fol. 2, ok. 1451-1457 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej  

w Krakowie, sygn. 48 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo 
książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. XI. 

50.  Złoto płatkowe w korpusie inicjału „F”, Pontyfikał Zbigniewa Oleśnickiego, fol. 114,  

ok. 1430 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 12 KP. Źródło 
ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 

1993, il. VI. 

51. Złoto płatkowe we floraturze, Mistrz Panny z jednorożcem, Mszał katedry wawelskiej, 
fol. XVIIIv, ok. 1450 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 2 KP. 
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Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, 

Warszawa 1993, il. IX. 

52. Bernardyńska iluminacja wykonana matowymi temperami bez użycia złota płatkowego, 

Graduale, fol. 40,  II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. 

Bernardynów w Krakowie, sygn. 11/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

53.  Złoto płatkowe w inicjale „A” w bernardyńskim rękopisie dekorowanym przez Józefa  
z Tyśmienicy, Graduale, ok. 1525 r., ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków  

Ms. Czart. 3620. Własność Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

54. Ciemnobrunatna oprawa rękopisu bernardyńskiego, Graduale, II poł. XV w.,  
ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 5/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

55. Oprawa z jasnej skóry (owczej?), kodeks bernardyński, Graduale, II pol. XV w.,   

ob. Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, sygn. BDSd 174. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

56. Ornamenty tłoczone na ślepo na oprawie bernardyńskiej księgi, Antiphonarium,  

1579 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,  
sygn. 4/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

57. Ozdobne mosiężne okucia na oprawie bernardyńskiego liturgiku, Graduale,  

II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, 
sygn. 11/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

58. Notatka zawierająca imię wykonawcy kodeksu – brata Józefa z Tyśmienicy, Graduale 

Quadripartitum (IV cz.), fol. III, ok. 1525 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji  

OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. Źródło ilustracji: fot. Matylda Ptak-Farmas 

vel Król.  

59. Święty Grzegorz Wielki w czasie modlitwy, Graduale de tempore, fol. 1, ok. 1453 r., 

ob. Archiwum i Bibllioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 2/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

60. Adoracja Dzieciątka, Graduale de tempore, fol. 36v, ok. 1453 r., ob. Archiwum  

i Bibllioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 2/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

61. Pokłon Trzech Króli, Graduale de tempore, fol. 52v, ok. 1453 r., ob. Archiwum  

i Bibllioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 2/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

62. Chrystus Zmartwychwstały, Graduale de tempore, fol. 20v, ok. 1453 r., ob. Archiwum  

i Bibllioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 3/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
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63. Wniebowstąpienie Pańskie, Graduale de tempore, fol. 50v, ok. 1453 r., ob. Archiwum  

i Bibllioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 3/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

64. Zesłanie Ducha Świętego, Graduale de tempore, fol. 55v, ok. 1453 r., ob. Archiwum  

i Bibllioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 3/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

65. Ostatnia Wieczerza, Graduale de tempore, fol. 66v, ok. 1453 r., ob. Archiwum  

i Bibllioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 3/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

66. Św. Grzegorz Wielki, fragment skrzydła ołtarzowego z Ruszczy, ok. 1425-1430 r.,  

ob. Muzeum Narodowe, Kraków. Źródło ilustracji:  
http://www.ruszcza.parafia.info.pl/?p=main&what=56. 

 

67. Porównanie elementów stroju – św. Grzegorz z Ruszczy (po lewej) i św. Grzegorz  
z Graduale de tempore 2/RL (po prawej). Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

68. Miniatura z przedstawieniem św. Grzegorza Wielkiego, Mszał wawelski, fol. 1,  

ok. 1440-1450 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 7 KP. Źródło 
ilustracji: B. Miodońska, Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy w. XV  
w Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, Kraków 1967, il. 62. 

69. Fragment skrzydła ołtarzowego z Ptaszkowej z przedstawieniem Adoracji Dzieciątka, 
ok. 1440 r., ob. Muzeum Diecezjalne, Tarnów. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie 

malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 9. 

70. Scena Narodzenia Chrystusa. Fragment epitafium Walpurgi Prünsterer, ok. 1434 r.,  
ob. Germanisches Nationalmuseum, Norymberga. Źródło ilustracji: J. Gadomski, 

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 235. 

71. Adoracja Dzieciątka, Antiphonarium de tempore Zbigniewa Oleśnickiego, fol. 43v,  
ok. 1423 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 47 KP. Źródło 
ilustracji: B. Miodońska, Piękno iluminacji, „Academia” 5 (2006), s. 27.  

72. Adoracja Dzieciątka, Mszał wawelski, fol. 17, ok. 1450 r., ob. Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 2 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Iluminacje 

krakowskich rękopisów z I połowy w. XV w Archiwum Kapituły Metropolitalnej  
na Wawelu, Kraków 1967, il. 44. 

73. Hołd Trzech Króli, kwatera ołtarzowa z Ptaszkowej, ok. 1440 r., ob. Muzeum 

Diecezjalne, Tarnów. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe 

Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 9. 

74. Trójkątny szczyt ołtarza św. Andrzeja ze sceną Hołdu Trzech Króli, ok. 1440 r., kościół 
św. Idziego, Bardiów. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe 

Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 8. 

http://www.ruszcza.parafia.info.pl/?p=main&what=56
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75. Pokłon Trzech Króli – obraz ze Złotych Morawiec, ok.1440-1450 r., ob. Slovenská 
národná galéria, Bratysława. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 17. 

76. Miniatura z przedstawieniem Hołdu Trzech Króli, Mszał wawelski, fol. 23v, ok. 1450 r., 

ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 2 KP. Źródło ilustracji:  
B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. VIII.  

77. Inicjał „E” ze sceną Pokłonu, Mszał wawelski, fol. 21, ok. 1450 r., ob. Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 7 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie 
malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. 128. 

78. Chrystus Zmartwychwstały, Mszał wawelski, fol. 173, ok. 1450 r., ob. Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 2 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie 
malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il.116. 

79. Mistrz E.S., drzeworyt z Chrystusem Zmartwychwstałym L 47, ok. poł. XV w. Źródło 
ilustracji: A. M. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, 
Wrocław 1975, il.71.  

80. Chrystus z Narzędziami Męki, fragment skrzydła tryptyku z Maciejowic, ok. 1450 r.,  

ob. kościół filialny, Maciejowice. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il.115. 

81. Misericordia Domini ze Zbylitowskiej Góry, ok. 1450 r., ob. Muzeum Diecezjalne, 

Tarnów. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-

1470, Warszawa 1981, il. 44. 

82. Vir Dolorum, skrzydło tryptyku z Nowego Sącza, ok. 1440 – 1450 r., ob. Muzeum 

Diecezjalne, Tarnów. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe 

Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 43. 

83. Fragment skrzydła ołtarzowego z Ptaszkowej – Ostatnia wieczerza, ok. 1440 r.,  

ob. Muzeum Diecezjalne, Tarnów. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 6. 

84. Zesłanie Ducha Świętego, miniatura z Mszału wawelskiego, fol. 169v, ok. 1450 r.,  

ob. Archium Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 2 KP. Źródło ilustracji:  
B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. 116. 

85. Notatka brata Bernardyna, Graduale, fol. 418, 1464 r., ob. Biblioteka Narodowa, 

Warszawa, sygn. BOZ 151. Źródło ilustracji: http://polona.pl/item/8638892/53/. 

86. Miniatura ze sceną Adoracji Dzieciątka, iluminator brat Bernardyn, Graduale, fol. 48, 

1464 r., ob. Biblioteka Narodowa, Warszawa, sygn. BOZ 151. Źródło ilustracji: 
http://polona.pl/item/8638892/53/. 

 

87. Scena Adoracji Dzieciątka z Mszału wawelskiego, fol. 309, ok. 1400-1410 r.,  

ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, syg. 1 KP. Źródło ilustracji:  
B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. 79. 

http://polona.pl/item/8638892/53/
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88. Adoracja Dzieciątka, Antyfonarz opata Mścisława, fol. 48v, ok. 1410 r., ob. Biblioteka 

Narodowa, Warszawa, sygn. Rkp 12720 V. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie 
malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. III. 

89. Matka Boska adorująca Dzieciątko, Graduale de tempore et de sanctis z klasztoru 

tynieckiego, fol. 28v, pocz. XV w., ob. Biblioteka Narodowa, Warszawa, sygn.  

Rkp 12721 V. Źródło ilustracji:http://polona.pl/item/20758744/57/. 

90. Porównanie szat – po lewej Matka Boska z Graduale de tempore est de sanctis z Tyńca, 
po prawej Maria z bernardyńskiej miniatury z Graduale BOZ 151. 

91. Porównanie szczegółów – po lewej fragment ogrodzenia i bydlątka z bernardyńskiego 
Graduale de tempore 2/RL, po prawej ten sam motyw z Graduale BOZ 151. 

92. Motyw rozgwieżdżonego nieba w miniaturze Jana z Żytawy, scena Adoracji Dzieciątka, 
Antyfonarz klarysek wrocławskich, fol. 16v, ok. 1420 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka, 

Wrocław, sygn. IF 430. Źródło ilustracji: http://www.bu.uni.wroc.pl/. 

 

93. Gwiazdy na firmamencie niebieskim na miniaturze Jana z Żytawy, Biblia Genesis Liber 

Proverbiorum, (księga bez paginacji kart), ok. 1420 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka, 

Wrocław, sygn. M 1006. Źródło ilustracji: http://www.bu.uni.wroc.pl/. 

94. Porównanie dwóch miniatur ze skryptorium stradomskiego. Po lewej fragment miniatury  

z Graduale BOZ 151, po prawej fragment iluminacji z Psalterium 12/RL. 

95. Porównanie duktu pisma w dwóch bernardyńskich kodeksach. Po lewej karta  

z Psalterium 12/RL (fraktura), po prawej -  karta z Graduale BOZ 151 (tekstura). 

96. Chrystus Zmartwychwstały, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 1v,  

1479 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,  

sygn. 12/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

97. Modlitwa w Ogrójcu, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 73v, 1479 r., 

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 12/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

98. Chrystus przed Kajfaszem, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 110,  

1479 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,  
sygn. 12/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

99. Biczowanie, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 145v, 1479 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 12/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

100. Cierniem koronowanie, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 181, 1479 r., 

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 12/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

http://www.bu.uni.wroc.pl/
http://www.bu.uni.wroc.pl/


  

 

  

343 

 

101. Ukrzyżowanie, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 223, 1479 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 12/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

102. Trzy Marie u grobu, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 274, 1479 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 12/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

103. Adoracja Dzieciątka, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 328, 1479 r., 

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 12/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

104. Vir Dolorum, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 1v, 1480 r.,  

ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 15/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

105. Chrystus z insygniami władzy, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 88, 

1480 r., ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 15/RL. Źródło 
ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

106. Adoracja Dzieciątka, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 90, 1480 r.,  

ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 15/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

107. Maria Immaculata, iluminator Bernardyn z Żarnowca, Psalterium, fol. 114, 1480 r.,  

ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 15/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

108. Miniatura z Biblii Konrada z Vechty (tzw. Biblia Antwerpska), ok. 1402-1403 r.,  

ob. Museum Plantin-Moretus, Antwerpia, sygn. M15/1-2. Źródło ilustracji: 
 https://pl.pinterest.com/pin/551339179352685296/. 

 

109. Chrystus w świątyni – scena ukazana w architektonicznym wnętrzu, iluminator Jan  

z Żytawy, Biblia latina, ok. 1420 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,  

sygn. M 1006. Źródło ilustracji: 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=48609 

 

110. Fragment dekoracji malarskiej Kodeksu Miejskiego z Głubczyc (Codex iuris 

Lubschicensis), iluminator Jan z Żytawy, ok. 1421 r., ob. Powiatowe Muzeum Ziemi 

Głubczyckiej (bez sygnatury). Źródło ilustracji: 
http://muzeum.powiatglubczycki.pl/35/codex-iuris-lubschicensis-ksiega-praw-

miejskich-glubczyc.html 

 

111. Koronacja Najświętszej Marii Panny przez Trójcę Świętą, część środkowa tryptyku  
z Łopusznej, ok.1450-1455 r., ob. kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, Poczęcia Panny 
Marii, św. Stanisława i św. Antoniego, Łopuszna. Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie 

w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, il. CI. 

112. Matka Boża z Dzieciątkiem (Assumpta), część środkowa tryptyku Najświętszej Marii 
Panny z Przydonicy, ok. 1450-1460 r., ob. kościół parafialny pw. św. Katarzyny, 

https://pl.pinterest.com/pin/551339179352685296/
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=48609


  

 

  

344 

 

Przydonica. Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda,  

K. Secomska, Warszawa 2004, il. C. 

113. Najświętsza Maria Panna między św. Katarzyną i św. Barbarą, część środkowa tryptyku 
ze Stražek, warsztat Mistrza Maciejowickiego, ok. 1450-1460 r., ob. Slovenská národná 
galéria, Bratysława. Źródło ilustracji: E. Polak-Trajdos, Twórczość Mistrza 
Maciejowickiego na tle malarstwa rejonu sądeckiego XV wieku, „RHS” 9 (1973), il. 68. 

114. Zmartwychwstanie, iluminator Jan z Żytawy, Antyfonarz klarysek wrocławskich,  
ok. 1420 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 430. Źródło ilustracji:  
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=47815. 

 

115. Chrystus Zmartwychwstały, iluminator Jan z Żytawy, Mszał kolegiaty w Głogowie,  

ok. 1420 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 342. Źródło ilustracji: 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=46348.  

 

116. Salvator Mundi, iluminator Jan z Żytawy, Mszał kolegiaty w Głogowie, ok. 1420 r.,  

ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 342. Źródło ilustracji: 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=46348. 

 

117. Modlitwa w Ogrójcu, kwatera skrzydła ołtarzowego z Puńcowa, ok. 1460 r.,  
ob. Muzeum Miejskie, Cieszyn. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 28. 

118. Biczowanie Chrystusa, kwatera skrzydła ołtarzowego z Puńcowa, ok. 1460 r.,  
ob. Muzeum Miejskie, Cieszyn. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 28. 

119. Cierniem Koronowanie, kwatera skrzydła ołtarzowego z Puńcowa, ok. 1460 r.,  
ob. Muzeum Miejskie, Cieszyn. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 28. 

120. Chrystus przed Sądem, kwatera skrzydła ołtarzowego z Puńcowa, ok. 1460 r.,  
ob. Muzeum Miejskie, Cieszyn. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 28. 

121. Chrystus przed sądem Kajfasza, kwatera tryptyku z Ptaszkowej, ok. 1440 r., ob. Muzeum 

Diecezjalne, Tarnów. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe 

Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 6. 

122. Ukrzyżowanie, grafika L 38 Mistrza E. S., ok. poł. XV w. Źródło ilustracji:  
A. M. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław 

1975, il. 18. 

123. Matka Boża z Dzieciątkiem, Antiphonarium, fol. 19v, ok. 1480-1490 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 16/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=47815
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=46348
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124. Maria Immaculata, Antiphonarium, fol. 98v, ok. 1480-1490 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 16/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

125. Maria Assumpta, Antiphonarium, fol. 100, ok. 1480-1490 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 16/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

126. Mąż Boleści, Antiphonarium, fol. 56v, ok. 1480-1490 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 16/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

127. Św. Franciszek, Antiphonarium, fol. 103v, ok. 1480-1490 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 16/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

128. Matka Boża z Dzieciątkiem, iluminator Prokop z Lublina, Antiphonarium, fol. 3,  

1480 r., ob. Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, sygn. MDSd 1689. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

129. Maria Immaculata, iluminator Prokop z Lublina, Antiphonarium, fol. 77, 1480 r.,  

ob. Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, sygn. MDSd 1689. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

130. Salvator Mundi, iluminator Prokop z Lublina, Antiphonarium, fol. 15, 1480 r.,  

ob. Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, sygn. MDSd 1689. Źródło ilustracji: fot. M. 

Ptak-Farmas vel Król. 

131. Porównanie Dzieciątka Jezus ze sceny Adoracji z Antiphonarium MDSd 1689 (po lewej) 

do Dzieciątka z miniatury z Psalterium 12/RL (po prawej). 

132. Matka Boża z Dzieciątkiem (Immaculata), ok. 1445 r., ob. kościół klarysek pw. św. 
Klary, Stary Sącz. Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda,  

K. Secomska, Warszawa 2004, il. 399. 

133. Chrystus przed Kajfaszem, kwatera poliptyku augustiańskiego, Mikołaj Haberschrack, 

ok. 1468 r., ob. kościół augustianów eremitów pw. św. Katarzyny i św. Małgorzaty, 
Kraków. Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, 

Warszawa 2004, il. 491. 

134.  Imago Pietatis na miniaturze z Mszału z Biblioteki Augustianów w Żaganiu, fol. 137, 

ok. 1422-1424 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 343. Źródło 
ilustracji: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=4635. 

 

135. Chrystus w studni, Mszał, fol. 41v, ok. 1473 r., ob. Biblioteka Uniwersyteka  

we Wrocławiu, sygn. M 1130. Źródło ilustracji:  
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=48616. 

 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=4635
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=48616
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136. Chrystus Nauczyciel, Graduale, fol. 40, ok. 1480 - 1490 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 11/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

137. Ofiarowanie w świątyni, Graduale, fol. 47, ok. 1480 - 1490 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 11/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

138. Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, Graduale, fol. 77, ok. 1480 - 1490 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 11/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

139. Matka Boża z Dzieciątkiem, Graduale, fol. 80v, ok. 1480 - 1490 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 11/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

140. Fragment brzuśca inicjału „A” z miniatury z przedstawieniem Chrystusa-Króla 

adorowanego przez kanonika Imbira z Kiszewa, Graduał łęczycki, fol. 5, ok. 1467 r. 

Rękopis spalony w 1944 roku. Niegdyś przechowywany w Bibliotece Narodowej  
w Warszawie, sygn. Lat.F. vel I.84. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie 
malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. 152. 

141. Miniatura dedykacyjna z karty niezachowanego kodeksu fundacji bożogrobca Grzegorza 

Brzozowiusa, ok. 1466 r. Niegdyś rękopis przechowywany w Muzeum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, nr inw. 954/I. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie 
malaril.146stwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. 148.  

142. Zesłanie Ducha Świętego, Mszał katedry wawelskiej, fol. 145v, ok. 1410 r.,  

ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej na Wawelu w Krakowie, sygn. 1 KP. Źródło 
ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 

1993, il. IV. 

143. Zwiastowanie, Pontyfikał bp Zbigniewa Oleśnickiego, fol. 169v, ok. 1430 r.,  

ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej na Wawelu w Krakowie, sygn. 12 KP. Źródło 
ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 

1993, il. 100. 

144. Madonna z Dzieciątkiem (Assumpta) z Cerekwii, 1460 r., ob. Muzeum Diecezjalne, 

Tarnów. Źródło ilustracji: A. Bochnak, Z dziejów malarstwa gotyckiego na Podkarpaciu, 

„Prace Komisji Historii Sztuki PAU” 6 (1934), il. 174.  

145. Matka Boża z Dzieciątkiem na smoku, Antyfonarz Adama z Będkowa, fol. 20v,  
ok. 1451-1457 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej na Wawelu, sygn. 48 KP. Źródło 
ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 

1993, il. 150. 

146. Król Dawid grający na harfie, Psalterium, fol. 3, 4 ćw. XV w., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 13/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
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147. Król Dawid przed Bogiem, Psalterium, fol. 38, 4 ćw. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 13/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

148. Król Dawid namaszczany przez Samuela, Psalterium, fol. 56, 4 ćw. XV w.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 13/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

149. Głupiec z buławą, Psalterium, fol. 72v, 4 ćw. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 13/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

150. Dawid w wodzie, Psalterium, fol. 88v, 4 ćw. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 13/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

151. Dawid grający na dzwonkach, Psalterium, fol. 110v, 4 ćw. XV w., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 13/RL. Źródło ilustracji: 

fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

152. Zakonnicy w chórze, Psalterium, fol. 131, 4 ćw. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 13/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

153. Porównanie twarzy Dawida z Psalterium 13/RL (po lewej) do oblicza Chrystusa 

Nauczyciela z Graduale 11/RL.  Zestawienie z fot. M. Ptak-Farmas vel Król.  

154. Dawid przed Bogiem, Psalterium, fol. 49, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 6/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

155. Namaszczenie Dawida przez Samuela, Psalterium, fol. 72v, II poł. XV w.,  
ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 6/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

156. Głupiec z maczugą, Psalterium, fol. 96, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 6/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

157. Dawid w wodzie, Psalterium, fol. 119, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 6/RL Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

158. Dawid gra na dzwonkach, Psalterium, fol. 145, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 6/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

159. Zakonnicy w chórze, Psalterium, fol. 163, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 6/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 
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160. Dawid zasiadający na tronie, Psalterium, fol. 1v, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Książąt 
Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

161. Bóg Ojciec z Synem, Psalterium, fol. 76, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Książąt 
Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

162. Matka Boża adorująca Dzieciatko, Psalterium, fol. 139, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka 

Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

163. Zwiastowanie, Psalterium, fol. 157v, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich  
w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło 
ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

164. Mulier Amicta Sole, Psalterium, fol. 189v, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Książąt 
Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

165. Karta 11v z rękopisu Graduale 5/RL, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji 

OO. Bernardynów w Krakowie. Źródło ilustracji: M. Ptak-Farmas vel Król.  

166. Św. Grzegorz Wielki, Graduale, fol. 11v, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 5/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

167. Duchowny (fundator?) z patronką św. Dorotą, Graduale, fol. 11v, II poł. XV w.,  
ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 5/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

168. Adoracja Dzieciątka, Graduale, fol. 24v, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 5/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

169. Chrystus Zmartwychwstały, Graduale, fol. 83, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 5/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

170. Wniebowstąpienie Pańskie, Graduale, fol. 97, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 5/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

171. Aniołowie adorujący Eucharystię w monstrancji, Graduale, fol. 103v, II poł. XV w.,  
ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 5/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

172. Trójca Święta, Graduale, fol. 106, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji 

OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 5/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas  

vel Król. 
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173.  Anioły adorujące Eucharystię w monstrancji, Antyfonarz Adama z Będkowa, fol. 185, 
ok. 1451 – 1457 r., ok. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 48 KP. 

Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, Warszawa 

2004, il. 1035. 

174. Koronacja Najświętszej Marii Panny, Antiphonarium, fol. 194, 3 ćw. XV w.,  
ob. Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, sygn. Przyb. 1/74. 

Źródło ilustracji: skan wykonany w Zakładzie Rękopisów BJ na zlecenie M. Ptak-

Farmas vel Król. 

175. Matka Boża z Dzieciątkiem na półksiężycu z maską lunarną, Antiphonarium, fol. 214, 

3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,  
sygn. Przyb. 1/74. Źródło ilustracji: skan wykonany w Zakładzie Rękopisów BJ  
na zlecenie M. Ptak-Farmas vel Król. 

176. Stygmatyzacja św. Franciszka, Antiphonarium, fol. 247, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka 

Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, sygn. Przyb. 1/74. Źródło ilustracji: 
skan wykonany w Zakładzie Rękopisów BJ na zlecenie M. Ptak-Farmas vel Król. 

177. Św. Bartłomiej, Antiphonarium, fol. 349, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Jagiellońska 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, sygn. Przyb. 1/74. Źródło ilustracji: skan 
wykonany w Zakładzie Rękopisów BJ na zlecenie M. Ptak-Farmas vel Król. 

178. Chrystus Nauczyciel, Antiphonarium, fol. 366, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Jagiellońska 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, sygn. Przyb. 1/74. Źródło ilustracji: skan 
wykonany w Zakładzie Rękopisów BJ na zlecenie M. Ptak-Farmas vel Król. 

179. Nawiedzenie, iluminator Mistrz Pontyfikału Strzępińskiego, Antyfonarz Adama  

z Będkowa, fol. 16, ok. 1451-1457 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 

sygn. 49 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-

1540, Warszawa 1993, il. 156. 

180. Św. Jadwiga Śląska, iluminator Mistrz Pontyfikału Strzępińskiego, Antyfonarz Adama 

z Będkowa, fol. 168, ok. 1451-1457 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 

sygn. 49 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-

1540, Warszawa 1993, il. 153. 

181. Św. Jakub Starszy, iluminator Mistrz Pontyfikału Strzępińskiego, Antyfonarz Adama  

z Będkowa, fol. 60v, ok. 1451-1457 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 

sygn. 49 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-

1540, Warszawa 1993, il. 155. 

182. Koronacja Najświętszej Marii Panny, obraz z kościoła dominikanów w Krakowie,  

1465 r., ob. Muzeum Narodowe, Kraków. Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie  

w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, il. 462. 

183. Św. Bartłomiej, część środkowa tryptyku z Niedzicy, ok. 1450 – 1455 r., ob. kościół 
parafialny pw. św. Bartłomieja, Niedzica. Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie  

w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, il. 437. 
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184. Św. Bartłomiej, grafika Israhela van Meckenem, ok. 1470-1480 r. Źródło ilustracji: 
http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.3337.html. 

185. Matka Boża na półksiężycu (z maską lunarną), miniatura całostronicowa, iluminator  

Jan z Żytawy, Mszał z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, ok. 1415 r. (zaginiony). 

Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda, K. Secomska, Warszawa 

2004, il. 893. 

186. Adoracja Dzieciątka, Graduale de tempore et de sanctis, fol. 40, II poł. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 2827. Własność 

Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

187. Chrystus Zmartwychwstały, Graduale de tempore et de sanctis, fol. 81, II poł. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 2827. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

188. Wniebowstąpienie Pańskie, Graduale de tempore et de sanctis, fol. 89, II poł. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 2827. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

189. Ofiarowanie w świątyni, Graduale de tempore et de sanctis, fol. 122v, II poł. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 2827. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

190. Adoracja Dzieciątka, Graduał łęczycki, ok. 1467 r. Rękopis spalony w 1944 roku. 

Niegdyś przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygn. Lat.F. vel I.84. 

Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, 

Warszawa 1993, il.151. 

191. Miniatura z Ukrzyżowaniem ze św. Franciszkiem i św. Bernardynem wycięta z rękopisu 
bernardyńskiego (ok. poł. XVw.), wklejona w okładkę inkunabułu o sygn. Ink. Czart. 

189II, ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie. Źródło ilustracji:  
fot. Pracownia Fotograficzna Biblioteki Książąt Czartoryskich, na zlecenie M. Ptak-

Farmas vel Król. 

192.  Tryptyk Koronacji Najświętszej Marii Panny z Łopusznej, ok. 1450-1455 r.,  

ob. kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, Poczęcia Panny Marii, św. Stanisława  
i św. Antoniego, Łopuszna. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 49. 

193. Św. Bernardyn ze Sieny, kwatera tryptyku z Maciejowic, ok. 1450 r., ob. kościół filialny, 
Maciejowice. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 
1420-1470, Warszawa 1981, il.168. 

194. Ukrzyżowanie Małe z Korzennej (po prawej stronie św. Bernardyn), ok. 1450-1460 r.,  

ob. Muzeum Narodowe, Kraków. Źródło ilustracji: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo 

tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il. 35. 

http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.3337.html
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195. Herby Odrowążów i Tęczyńskich, Graduale, fol. I, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji 

Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: M. Ptak-Farmas  

vel Król. 

196. Matka Boża na półksiężycu adorowana przez fundatora Jana Odrowąża, Graduale,  

fol. I, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. 
Źródło ilustracji: M. Ptak-Farmas vel Król. 

197. Dzieciątko Jezus adorowane przez Beatę Tęczynską, Graduale, fol. XII, ok. 1517 r.,  

ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji:  
M. Ptak-Farmas vel Król. 

198. Chrystus Zmartwychwstały, Graduale, fol. LXVI, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji 

Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: M. Ptak-Farmas  

vel Król. 

199. Wniebowstąpienie, Graduale, fol. LXXXIv, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji Ojców 
Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: M. Ptak-Farmas vel Król. 

200. Zesłanie Ducha Świętego, Graduale, fol. LXXXIV, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji  

Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: M. Ptak-Farmas  

vel Król. 

201. Izraelici zbierający mannę, Graduale, fol. CXLIIv, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji  

Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: M. Ptak-Farmas  

vel Król. 

202. Koronacja Marii Panny, Graduale, fol. CXLIII, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji 

Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: M. Ptak-Farmas vel 

Król. 

203. Spotkanie Chrystusa z Marią, Graduale, fol. CXLV, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji 

Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: M. Ptak-Farmas  

vel Król. 

204. Niemieckie grafiki noworoczne, XV w. Źródło ilustracji: P. Heitz, Neujahrswünsche  
des XV. Jahrhunderts, Strassbourg 1900, s. 30. 

205. Wniebowstąpienie Pańskie, Hans Schäufelein, drzeworyt ze „Speculum passionis”,  

fol. 72v.  1507 r. Źródło ilustracji:  
http://www.metmuseum.org/collection/the-collectiononline/search/666030. 

 

206. Wniebowstąpienie Pańskie, Mszał jasnogórski Jagiellonów, k. 157, 1506 r.,  
ob. Archiwum Jasnogórskie, Częstochowa, sygn. III-3, olim.R.589. Źródło ilustracji: 
Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry. Wydanie fototypiczne, red. R. Pośpiech, Opole-

Częstochowa 2013, s. 157. 

207. Zesłanie Ducha Świętego, Hans Schäufelein, drzeworyt ze „Speculum passionis”,  

fol. 73v, 1507 r. Źródło ilustracji: http://c7.alamy.com/comp/BJWA22/religion-

christianity-whitsun-the-outpouring-of-the-holy-spirit-woodcut-BJWA22.jpg. 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collectiononline/search/666030
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208. Zesłanie Ducha Świętego, miedzioryt B 53 z „Małej Pasji”, Albrecht Dürer, 1510 r. 

Źródło ilustracji: 
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Durer_Small_Passion4.html. 

 

209. Zesłanie Ducha Świętego, Mszał jasnogórski Jagiellonów, k. 162v, 1506 r.,  
ob. Archiwum Jasnogórskie, Częstochowa, sygn. III-3, olim.R.589. Źródło ilustracji: 
Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry. Wydanie fototypiczne, red. R. Pośpiech, Opole-

Częstochowa 2013, s. 200. 

210. Zesłanie Ducha Świętego, Mszał Erazma Ciołka, fol. 83v, 1515 r., ob. Biblioteka 

Narodowa, Warszawa, sygn. Rps 3306 III. Źródło ilustracji: 
http://polona.pl/item/7651562/179/. 

 

211. Spotkanie Chrystusa z Marią, Hans Schaufelein, ok. 1507 r. Źródło ilustracji:  
B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów, „RK”  

39 (1968), s. 50. 

212. Spotkanie Chrystusa z Marią, miedzioryt B 46 z „Małej Pasji”, Albrecht Dürer,  

ok. 1510 r. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego 
fundacji Odrowążów, „RK” 39 (1968), s. 50. 

213. Koronacja Najświętszej Marii Panny, Mszał katedry wawelskiej, fol. 301, ok. 1500 r., 

ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 4 KP. Źródło ilustracji:  
B. Miodońska, Iluminacje Graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów,  

„RK” 39 (1968), s. 52. 

214. Koronacja Najświętszej Marii Panny, Mszał Erazma Ciołka, fol. 169v, 1515 r.,  

ob. Biblioteka Narodowa, Warszawa, sygn. Rkp 3306 III. Źródło ilustracji: 
http://polona.pl/item/7651562/179/. 

 

215. Izraelici zbierający mannę, Mszał jasnogórski Jagiellonów, fol. 170v, 1506 r.,  

ob. Archiwum Jasnogórskie, Częstochowa, sygn. III-3, olim.R.589. Źródło ilustracji: 
Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry. Wydanie fototypiczne, red. R. Pośpiech, Opole-

Częstochowa 2013, s. 156. 

216. Św. Franciszek pod krzyżem, iluminator Józef z Tyśmienicy, Graduale, fol. 2,  

ok. 1525 r., ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. Ms. Czart. 3620. Właśność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

217. Zakonnicy w chórze, iluminator Józef z Tyśmienicy, Graduale, fol. 25v, ok. 1525 r.,  

ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. Ms. Czart. 3620. Właśność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

218. Wniebowstąpienie Pańskie, iluminator Józef z Tyśmienicy, Graduale, fol. 72,  

ok. 1525 r., ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. Ms. Czart. 3620. Właśność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Durer_Small_Passion4.html
http://polona.pl/item/7651562/179/
http://polona.pl/item/7651562/179/
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219. Zesłanie Ducha Świętego, iluminator Józef z Tyśmienicy, Graduale, fol. 81, ok. 1525 r., 

ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. Ms. Czart. 3620. Właśność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

220. Monstrancja, iluminator Józef z Tyśmienicy, Graduale, fol. 99, ok. 1525 r.,  

ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. Ms. Czart. 3620. Właśność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

221. Matka Boża ze wszystkimi Świętymi, Mszał jasnogórski Jagiellonów, fol. 264v, 1506 r., 
ob. Archiwum Jasnogórskie, Częstochowa, sygn. III-3, olim.R.589. Źródło ilustracji: 
Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry. Wydanie fototypiczne, red. R. Pośpiech, Opole-

Częstochowa 2013, s. 261. 

222. Matka Boża z Dzieciątkiem, Graduał augustianów krakowskich, fol. 31v, 1528 r.,  
ob. Biblioteka Narodowa, Warszawa, sygn. Rps 3036. Źródło ilustracji: 
http://polona.pl/item/10290616/71/. 

 

223. Myśliwy z sokołem, grafika Israhela van Meckenem, 1495 r. Źródło ilustracji: 
http://images.metmuseum.org/CRDImages/dp/original/2003.137.jpg. 

224. Rycerz z Panią, grafika Israhela van Meckenem, 1495 r. Źródło ilustracji: 
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-2002-192. 

 

225. Głupiec z Panią, grafika Israhela van Meckenem, 1495 r. Źródło ilustracji: 
http://centuriespast.tumblr.com/post/115276333196/the-fool-and-the-lady-israhel-van-

meckenem. 

 

226. Niepodobna para, grafika Israhela van Meckenem, 1495 r. Źródło ilustracji:  
https://pl.pinterest.com/pin/384565255657573385/. 

 

227. Wniebowstąpienie Pańskie, drzeworyt B 50 z „Małej Pasji”, Albrecht Dürer, 1511 r.  

Źródło ilustracji:  
https://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer_-_Die_Himmelfahrt_Christi.jpg. 

 

228. Wniebowstąpienie Pańskie, grafika Albrechta Altdorfera, ok. 1513 r. Źródło ilustracji: 

https://www.artsy.net/artwork/albrecht-altdorfer-the-ascension. 

229. Wniebowstąpienie Pańskie, Graduale Brata Wiktoryna, fol. 225v, ok. 1536 r.,  

ob. Archiwum Dominikańskie w Krakowie, sygn. rkps 7. Źródło ilustracji: 
http://foundinmailbox.tumblr.com/post/19954344213/ofiarowanie-gradua%C5%82-

brata-wiktoryna-krak%C3%B3w-1534. 

 

230. Złożenie do grobu, Martin Schongauer, 1480 r. Źródło ilustracji: 
http://www.wikiart.org/en/martin-schongauer/engraving-on-copper-of-the-

annunciation#supersized-artistPaintings-253193. 

 

231. Modlitwa w Ogrojcu, drzeworyt B 26 z „Małej Pasji”, Albrecht Dürer, 1510 r. Źródło 
ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer_-_Small_Passion_10.jpg. 

http://polona.pl/item/10290616/71/
http://images.metmuseum.org/CRDImages/dp/original/2003.137.jpg
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-P-2002-192
http://centuriespast.tumblr.com/post/115276333196/the-fool-and-the-lady-israhel-van-meckenem
http://centuriespast.tumblr.com/post/115276333196/the-fool-and-the-lady-israhel-van-meckenem
https://pl.pinterest.com/pin/384565255657573385/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer_-_Die_Himmelfahrt_Christi.jpg
https://www.artsy.net/artwork/albrecht-altdorfer-the-ascension
http://foundinmailbox.tumblr.com/post/19954344213/ofiarowanie-gradua%C5%82-brata-wiktoryna-krak%C3%B3w-1534
http://foundinmailbox.tumblr.com/post/19954344213/ofiarowanie-gradua%C5%82-brata-wiktoryna-krak%C3%B3w-1534
http://www.wikiart.org/en/martin-schongauer/engraving-on-copper-of-the-annunciation#supersized-artistPaintings-253193
http://www.wikiart.org/en/martin-schongauer/engraving-on-copper-of-the-annunciation#supersized-artistPaintings-253193
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232. Modlitwa w Ogrójcu, Mszał Erazma Ciołka, fol. 51v, 1515 r., ob. Biblioteka Narodowa, 

Warszawa, sygn. Rps 3306 III. Źródło ilustracji:http://polona.pl/item/7651562/115/. 

233. Chór żaków, Graduał Jana Olbrachta, fol. 17v, 1506 r., ob. Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 42 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie 
malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. 6. 

234. Czaszka, iluminator Józef z Tyśmienicy, Graduale, fol. LXVIII, ok. 1525 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 10/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

235. Anioł dmący w szałamaję, iluminator Józef z Tyśmienicy, Graduale, fol. CXXXVIIIv, 

ok. 1525 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,  
sygn. 10/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

236. Krzyż, iluminator Józef z Tyśmienicy, Antiphonarium, fol. XXIX, ok. 1525 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 8/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

237. Boże Narodzenie, Graduale, fol. 19v, II poł. XVI w. (?), ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

238. Pokłon Trzech Króli, Graduale, fol. 34, II poł. XVI w. (?), ok. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

239. Zmartwychwstanie, Graduale, fol. 119, II poł. XVI w. (?), ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

240. Wniebowstąpienie, Graduale, fol. 145v, II poł. XVI w. (?), ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

241. Zesłanie Ducha Świętego, Graduale, fol. 150v, II poł. XVI w. (?), ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

242. Trójca Święta, Graduale, fol. 159v, II poł. XVI w. (?), ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

243. Ostatnia Wieczerza, Graduale, fol. 164, II poł. XVI w. (?), ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

244. Trójca Święta, Graduał Jana Olbrachta, fol. 26v, ok. 1501 r., ob. Archiwum Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 44 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie 
malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. 200. 
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245. Trójca Święta, Antyfonarz z klasztoru dominikanów, fol. 1v, ok. 1526 r.,  

ob. klasztor dominikanów w Krakowie. Źródło ilustracji: A. M. Olszewski, Pierwowzory 

graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław 1975, il. 114.  

246. Trójca Święta, Antyfonarz, fol. 168v, ok. 1500 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej  

w Krakowie, sygn. 50 KP. Źródło ilustracji: A. M. Olszewski, Pierwowzory graficzne 

późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław 1975, il. 115. 

247. Trójca Święta, rękopis antwerpski, fol. 6v, 1493 r., ob. Rijkarchief in België, Antwerpia, 

sygn. Ms. 239. Źródło ilustracji: Flemish illuminated manuscripts 1475-1550,  

ed. M. Smeyers, J. Van der Stock, Leuven 1996, s. 191. 

248. Chrystus Zmartwychwstały, grafika B 15 z „Wielkiej Pasji”, Albrecht Dürer 1510 r. 

Źródło ilustracji: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer_-_Large_Passion_12.jpg. 

 

249. Chrystus Zmartwychwstały, Lucas van Leyden, ok. 1521 r. Źródło ilustracji: 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-

online/search/364696?rpp=30&pg=1&ft=leyden+resurrection&pos=1. 

 

250. Adoracja Dzieciątka, grafika B 20 z „Małej Pasji”, Albrecht Dürer, 1510 r. Źródło 
ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer_-_Jesu_Geburt_001.jpg. 

 

251. Adoracja Dzieciątka, Martin Schongauer, ok. 1470 r. Źródło ilustracji: 
http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/366982 

 

252. Kwatera ołtarzowa z Adoracją Dzieciątka, I poł. XVI w., ob. kościół parafialny  

pw. św. Wojciecha w Niedźwiedziu. Źródło ilustracji: Z. Kliś, Temat Bożego Narodzenia  
w polskiej sztuce średniowiecznej, Kraków 1994, il.106.  

253. Kwatera tryptyku z Szańca, ok. 1499 r., ob. Muzeum Sztuki, Łódź. Źródło ilustracji:  
Z. Kliś, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej, Kraków 1994,  
il. 83. 

254. Adoracja Dzieciątka, grafika B 87 z „Żywota Marii”, Albrecht Dürer 1503 r.  

Źródło ilustracji:  
https://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer_-_Life_of_the_Virgin_11.jpg 

 

255. Zesłanie Ducha Świętego, Graduał Jana Olbrachta, fol. 254v, 1501 r., ob. Archiwum 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 43 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, 
Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. 210. 

 

256. Zesłanie Ducha Świętego, Graduał augustianów krakowskich, fol. 202, 1493 r.,  

ob. Biblioteka Narodowa, Warszawa, sygn. Rps 3035. Źródło ilustracji: B. Miodońska, 
Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993, il. 191. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer_-_Large_Passion_12.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer_-_Jesu_Geburt_001.jpg
http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/366982
https://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer_-_Life_of_the_Virgin_11.jpg
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257. Napis fundacyjny na fol. 1 w Antiphonarium, 1579 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, syg. 4/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

258. Św. Agnieszka, Antiphonarium, fol. 3, 1579 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji  

OO. Bernardynów w Krakowie, syg. 4/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas  

vel Król. 

259. Św. Katarzyna, Antiphonarium, fol. 16, 1579 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji  

OO. Bernardynów w Krakowie, syg. 4/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas  

vel Król. 
 

260. Św. Agnieszka, Martin Schongauer, II poł. XV w. Źródło ilustracji:  
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-

online/search/367023?rpp=60&pg=1&ao=on&ft=agnes&pos=32#fullscreen. 

 

261. Św. Agnieszka, Godzinki Katarzyny z Cleves, fol. 300v, ok. 1440 r., ob. The Morgan 

Library & Museum, Nowy Jork, sygn. M. 917. Źródło ilustracji:  
http://www.themorgan.org/collection/hours-of-catherine-of-cleves/119. 

 

262. Św. Katarzyna, grafika monogramisty F.V.B., ok. 1490-1500 r. Źródło ilustracji: 
https://marinni.dreamwidth.org/602733.html?style=light. 

 

263. Św. Katarzyna, Graduał augustianów krakowskich, fol. 41v, 1528 r., ob. Biblioteka 

Narodowa, Warszawa, sygn. Rkp 3036. Źródło ilustracji: 
 http://polona.pl/item/10290616/71/. 

 

264. Maria z Dzieciątkiem - część środkowa tryptyku z Opatówka (z kościóła parafialnego 

pw. św. Doroty), malarz Jan z Nysy, ok. 1460-1465 r., ob. Muzeum Narodowe, 

Warszawa. Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. Labuda,  

K. Secomska, Warszawa 2004, il. 453. 

265. Tronująca Maria z Dzieciątkiem między św. Jakubem Starszym a św. Maciejem - część 
środkowa tryptyku z Tuchowa, malarz Jan z Nysy (?), ok. 1460-1470 r., ob. kościół 
parafialny pw. Panny Marii, Tuchów. Źródło ilustracji: Malarstwo gotyckie w Polsce, 

red. A. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, il. 456. 

266. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, Psalterium, 1479 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 12/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

267. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, Psalterium, 1480 r., ob. Muzeum Prowincji Ojców 
Bernardynów w Leżajsku, sygn. 15/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

268. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, Graduale, II poł. XV w., ob. Biblioteka Diecezjalna, 

Sandomierz, sygn. BDSd 174. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

269. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, Psalterium, II poł. XV w., ob. Biblioteka Diecezjalna, 

Sandomierz, sygn. BDSd 175. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/367023?rpp=60&pg=1&ao=on&ft=agnes&pos=32#fullscreen
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/367023?rpp=60&pg=1&ao=on&ft=agnes&pos=32#fullscreen
http://www.themorgan.org/collection/hours-of-catherine-of-cleves/119
https://marinni.dreamwidth.org/602733.html?style=light
http://polona.pl/item/10290616/71/
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270. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, Psalterium, II poł. XV w., ob. Biblioteka Diecezjalna, 

Sandomierz, sygn. 176. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

271. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, Graduale, II poł. XV w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 11/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

272. Inicjał śródtekstowy „S” o dwuskrętnym brzuścu, Psalterium, 3 ćw. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

273.  Inicjał śródtekstowy „S” o dwuskrętnym brzuścu, Psalterium, II poł. XV w.,  

ob. Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz, sygn. BDSd 176. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

274. Inicjał śródtekstowy „S” o dwuskrętnym brzuścu, Psalterium, II poł. XV w.,  

ob. Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz, sygn. BDSd 175. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

275. Inicjał śródtekstowy „S” o trójskrętnym brzuścu, Graduale, ok. 1453 r., ob. Archiwum 

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 2/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

276. Inicjał śródtekstowy „S” o czteroskrętnym brzuścu, Graduale, II poł. XV w.,  

ob. Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz, sygn. BDSd 174. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

277.  Inicjał śródtekstowy „S” o czteroskrętnym brzuścu, Graduale, II poł. XV w.,  

ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 2827. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

278. Inicjał śródtekstowy „M” z krzyżykiem na środkowym trzonku, Graduale, ok. 1453 r., 

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 3/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

279. Inicjał śródtekstowy „M” z krzyżykiem na środkowym trzonku, Psalterium, II poł.  
XV w., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 
6/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

280. Inicjał śródtekstowy „M” z krzyżykiem na środkowym trzonku, Psalterium, II poł.  
XV w., ob. Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz, sygn. BDSd 175. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

281. Inicjał śródtekstowy „M” z krzyżykiem na środkowym trzonku, Psalterium, II poł.  
XV w., ob. Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz, sygn. BDSd 176. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

282. 

 

Inicjały śródtekstowe gwaszowe, Graduale, II poł. XVI w., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 
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283. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 
 

284. Inicjał śródtekstowy gwaszowy, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 
 

285. Inicjały śródtekstowe gwaszowe (druga odmiana czarno-czerwona), Graduale, 1464 r., 

ob. Biblioteka Narodowa, Warszawa, sygn. BOZ 151. Źródło ilustracji: 
http://polona.pl/item/8638892/53/. 

 

286. Inicjały śródtekstowe gwaszowe (druga odmiana czarno-czerwona), Antiphonarium,  

ok. 1480-1490 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, 
sygn. 16/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

287. Inicjały śródtekstowe gwaszowe – jednoczesne występowanie dwóch odmian: 
pojedynczych niebieskich i czerwonych liter oraz form czarno-czerwonych, Psalterium, 

1480 r., ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 15/RL. Źródło 
ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

288. Inicjały śródtekstowe gwaszowe – jednoczesne występowanie dwóch odmian: 
pojedynczych niebieskich i czerwonych liter oraz form czarno-czerwonych, 

Antiphonarium, 1480 r., ob. Muzeum Diecezjalne, Sandomierz, sygn. MDSd 1689. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

289. Inicjały śródtekstowe gwaszowe – jednoczesne występowanie dwóch odmian: 
pojedynczych niebieskich i czerwonych liter oraz form czarno-czerwonych, Graduale 

Odrowążów, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 
7/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

290. Inicjał kaligraficzny „F”, Antyfonarz cystersów z opactwa w Lubiażu, ok. 1300- 

1320 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 401. Źródło ilustracji:  
D. Tabor, Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV w., Kraków 2008, il.30. 

291. Inicjał kaligraficzny „E”, Graduale, ok. 1330 - 1340 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka 

we Wrocławiu, sygn. IF 413. Źródło ilustracji: D. Tabor, Malarstwo książkowe  
na Śląsku w XIV w., Kraków 2008, il.33. 

292. Inicjał kaligraficzny „R”, Graduale, ok. 1453 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji 

OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 2/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas  

vel Król. 
 

293. Inicjały kaligraficzne, Graduale, ok. 1453 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. 

Bernardynów w Krakowie, sygn. 3/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

http://polona.pl/item/8638892/53/


  

 

  

359 

 

294. Inicjał kaligraficzny „Q”, Graduale, ok. 1480-1490 r., ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 11/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 
 

295. Inicjały kaligraficzne, Graduale, II poł. XV w., ob. Biblioteka Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kielcach, sygn. 6/RL Ki. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

296. Inicjał kaligraficzny „M”, Antiphonarium, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Jagiellońska 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, sygn. Przyb. 1/74. Źródło ilustracji: skan 
wykonany w Zakładzie Rękopisów BJ na zlecenie M. Ptak-Farmas vel Król.  

297. Inicjał kaligraficzny „K”, Graduale, II poł. XV w., ob. Biblioteka Książąt 
Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 2827. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

298. Inicjał kaligraficzny „Q”, Psalterium, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Książąt 
Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

299. Inicjał kaligraficzny „A” ze smokami, Psalterium, fol. 175, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka 

Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

300. Inicjał kaligraficzny „A” ze smokami, Mszał wrocławski, ok. 1325 - 1335 r.,  

ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. M 1151. Źródło ilustracji: D. Tabor, 

Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV w., Kraków 2008, il.67. 

301. Inicjały kaligraficzne o wielokolorowych brzuścach, Graduale, II poł. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 2827. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

302. Inicjały kaligraficzne o wielokolorowych brzuścach, Graduale, 3 ćw. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

303. Inicjały kaligraficzne o wielokolorowych brzuścach, Antiphonarium, ok. 1525 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 8/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

304. Inicjał kaligraficzny ze złotym korpusem, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

305.  Inicjał kaligraficzny ze złotym korpusem, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 10/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
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306. Inicjał kaligraficzny ze złotym korpusem, Graduale, ok. 1525 r., ob. Biblioteka Książąt 
Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3620. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

307. Inicjał kaligraficzny ze złotym korpusem, Graduale, II poł. XVI w. (?), ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

308. Inicjał kaligraficzny „D” z ptaszkami, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

309. Inicjał kaligraficzny „I” z ptaszkami, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 10/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

310. Inicjał kaligraficzny z motywem ptaszków, Graduale, II poł. XVI w. (?), ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

311. Inicjał kaligraficzny z motywem ludzkiej głowy, Graduale, ok. 1525 r., ob. Biblioteka 

Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3620. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

312. Inicjał kaligraficzny z motywem ludzkiej głowy, Antiphonarium, ok. 1525 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 8/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

313. Inicjał kaligraficzny z motywem głowy Chrystusa, Antiphonarium, ok. 1525 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 8/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

314. Inicjały kaligraficzne z motywem błaznów w czepcach z oślimi uszami gwiżdżącymi na 
palcach (po lewej) i dmącymi w szałamaję (po prawej), Graduale, ok. 1525 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. 
Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

315. Inicjał kaligraficzny „S” z ażurową strukturą wachlarzowatych układów szypułkowych, 

Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów  
w Krakowie, sygn. 1/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

316. Inicjał kaligraficzny „L” ozdobiony siatką trójwymiarowych kwadratów, Psalterium, 

3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. 

Własność Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas  

vel Król. 

317. Inicjał kaligraficzny „S” ozdobiony celtycką plecionką, Psalterium, 3 ćw. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
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318. Inicjał kaligraficzny „S” ozdobiony liśćmi przypominającymi kształtem dojrzałe 
nasiona cisu, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. 

Bernardynów w Krakowie, sygn. 10/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

319. Inicjał kaligraficzny „H” ozdobiony czteropłatkowymi kwiatuszkami wpisanymi  
w kratownicę, Graduale, ok. 1453 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. 

Bernardynów w Krakowie, sygn. 3/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

320. Inicjał kaligraficzny „L” ozdobiony palmetkami wpisanymi w kratownicę, Graduale, 

ok. 1453 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,  

sygn. 2/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

321. Inicjał kaligraficzny „V” z motywem wielopłatkowych kwiatuszków wpisanych  
w siatkę rombów, Antiphonarium, 1579 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. 

Bernardynów w Krakowie, sygn. 4/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

322. Inicjał kaligraficzny z ornamentem geometrycznym, Psalterium, 3 ćw. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

323. Inicjał kaligraficzny z ornamentem geometrycznym, Graduale, ok. 1453 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 2/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

324. Inicjał kaligraficzny z ornamentem roślinnym, Antiphonarium, 3 ćw. XV w.,  
ob. Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, sygn. Przyb. 1/74. 
Źródło ilustracji: skan wykonany w Zakładzie Rękopisów BJ na zlecenie M. Ptak-

Farmas vel Król. 

325. Inicjał kaligraficzny z ornamentem roślinnym, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

326. Inicjał kaligraficzny z ornamentem roślinnym, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 10/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

327. Inicjał kaligraficzny z motywem głowy młodzieńca, Psalterium, 3 ćw. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

328. Inicjał kaligraficzny z motywem głowy młodzieńca, Antiphonarium, 3 ćw. XV w.,  
ob. Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, sygn. Przyb. 1/74. 
Źródło ilustracji: skan wykonany w Zakładzie Rękopisów BJ na zlecenie M. Ptak-

Farmas vel Król. 

329. Inicjał kaligraficzny z motywem głowy starca, Psalterium, 3 ćw. XV w.,  
ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3619. Własność 
Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
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330. Inicjały kaligraficzne z motywem głowy młodzieńca oraz starca, Antyfonarz 
wrocławski, 1387 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. M 1244. Źródło 
ilustracji: A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250 – 1450, Wrocław-

Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, il.32. 

331. Inicjał kaligraficzny z motywem głowy młodzieńca, Antyfonarz bp Zbigniewa 
Oleśnickiego, ok. 1423 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn.  
47 KP. Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, 

Warszawa 1993, il.11.  

332. Inicjał ujęty w ramę z motywem geometrycznym, Graduale, ok. 1453 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 2/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

333. Inicjał ujęty w ramę z motywem geometrycznym, Graduale, ok. 1453 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 3/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

334. Inicjał ujęty w ramę z motywem geometrycznym, Psalterium, II poł. XV w.,  

ob. Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz, sygn. BDSd 176. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

335. Inicjał ujęty w ramę z motywem roślinnym, Graduale, 1464 r., ob. Biblioteka Narodowa, 

Warszawa, sygn. BOZ 151. Źródło ilustracji:http://polona.pl/item/8638892/53/. 

 

336. Inicjał ujęty w ramę z ornamentem geometrycznym namalowany płynnym złotem, 

Antiphonarium, ok. 1480 - 1490 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji  

OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 16/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas  

vel Król. 

337. Inicjał ujęty w ramę z ornamentem maureskowym namalowany płynnym złotem, 

Antiphonarium, 1480 r., ob. Muzeum Diecezjalne, Sandomierz, sygn. MDSd 1689. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

338. Inicjał ujęty w ramę z ornamentem maureskowym namalowany płynnym złotem, 

Psalterium, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sygn.  
Ms. Czart. 3619. Własność Fundacja Książąt Czartoryskich. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

339. Inicjał ujęty w ramę z ornamentem maureskowym namalowany płynnym złotem, 

Graduale Odrowążów, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów  
w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
 

340. Inicjał ujęty w ramę ozdobiony złotem płatkowym, Graduale, ok. 1525 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

http://polona.pl/item/8638892/53/
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341. Inicjał ujęty w ramę ozdobiony złotem płatkowym, Antiphonarium, ok. 1525 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 8/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

342. Inicjał ujęty w ramę ozdobiony motywem kwiatów polnych, Graduale, ok. 1525 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

343. Inicjał ujęty w ramę ozdobiony motywem kwiatów polnych, Antiphonarium,  

ok. 1525 r., ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,  
sygn. 8/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

344. Postacie ludzkie we floraturze – walczący „dzicy ludzie”, Mszał wawelski, fol. XVII, 
ok. 1450 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 2 KP. Źródło 
ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 

1993, il. 117. 

345. Zwierzęta we floraturze – muzykujące małpy, Antyfonarz bp Zbigniewa Oleśnickiego, 
fol. 241v, ok. 1423 r., ob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. 47 KP. 

Źródło ilustracji: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, 

Warszawa 1993, il. 93. 

346. Floratura marginalna, Graduale, II poł. XV w., ob. Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz, 

sygn. BDSd 174. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

347. Floratura marginalna, Antiphonarium, 3 ćw. XV w., ob. Biblioteka Jagiellońska 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, sygn. Przyb. 1/74. Źródło ilustracji: skan 
wykonany w Zakładzie Rękopisów BJ na zlecenie M. Ptak-Farmas vel Król. 

348. Floratura marginalna wyrastająca z narożnika ramki inicjałowej (wyciętej), Psalterium, 

II poł. XV w., ob. Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz, sygn. BDSd 175. Źródło 
ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

349. Floratura marginalna z kwiatami, Graduale, II poł. XV w.,  ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 5/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

350. Wić roślinna z dekoracją piórkową, Psalterium, 4 ćw. XV w.,  ob. Archiwum i Biblioteka 

Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 13/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

351. Luźno rzucona na margines karty gałązka, Psalterium, 1479 r., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 12/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

352. Luźno rzucona na margines karty gałązka, Psalterium, II poł. XV w., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 6/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
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353. Ptaszek o zielonym upierzeniu, Psalterium, fol. 145, II poł. XV w., ob. Archiwum  

i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 6/RL. Źródło ilustracji:  
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

354. Złote krople na przegubach gałązek i w rozwidleniach listowia, Antiphonarium, 1480 r., 

ob. Muzeum Diecezjalne, Sandomierz, sygn. MDSd 1689. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-

Farmas vel Król. 

355. Ptaszki w gęstwinie floratur marginalnych, Graduale Odrowążów, ok. 1517 r.,  

ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

356. Ptaszki w gęstwinie floratur marginalnych, Antiphonarium, II poł. XVI w. (?),  
ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 78/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

357. Stylizowane kwiatony we floraturze, Graduale Odrowążów, ok. 1517 r.,  

ob. Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: 
fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

358. Pojedyncza łodyga roślinna wyrastająca z narożnika ramki, Antiphonarium, ok. 1525 r., 

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 8/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

359. Floratura marginalna zajmująca dolny margines karty, Graduale, ok. 1525 r.,  

ob. Archiwum i Biblioteka Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, sygn. 1/RL. 

Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

360. Jasnożółta bordiura, Graduale Odrowążów, ok. 1517 r., ob. Muzeum Prowincji Ojców 
Bernardynów w Leżajsku, sygn. 7/RL. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 

361. Jasnożółta bordiura, Mszał jasnogórski Jagiellonów, fol. 157, 1506 r., ob. Archiwum 
Jasnogórskie, Częstochowa, sygn. III-3, olim.R.589. Źródło ilustracji: Mszał 
Jagiellonów z Jasnej Góry. Wydanie fototypiczne, red. R. Pośpiech, Opole-Częstochowa 
2013, s. 157.  

362. Floratury zamknięte w pionowych prostokątach przylegających do zewnętrznych 
krawędzi fazowanych ram przy inicjałach figuralnych, Graduale, ob. Biblioteka Książąt 
Czartoryskich, Kraków, sygn. Ms. Czart. 3620. Własność Fundacja Książąt 
Czartoryskich. Źródło ilustracji: fot. M. Ptak-Farmas vel Król. 
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Il. 1. Fragment fresku z najstarszym 

przedstawieniem św. Franciszka z Asyżu, 
kaplica Sacro Speco,  

klasztor św. Benedyktyna w Subiaco,  

Włochy, I poł. XIII w. 
 

Il. 2. Obraz Stefano di Giovanni (Sassetta),  

Św. Franciszek wyrzekający się 
ziemskiego ojca, Włochy, I poł. XV w.,  

ob. National Gallery, Londyn. 

  

Il. 3. Stygmatyzacja św. Franciszka, 
fresk w kościele górnym  

Bazyliki św. Franciszka w Asyżu, 
Włochy, kon. XIII w. 

 

Il. 4. Św. Franciszek wśród swoich 
pierwszych towarzyszy przyjmujący 

konfirmację Reguły, Giotto di Bondone, 

fresk w kościele górnym 

Bazyliki św. Franciszka w Asyżu, 
Włochy, kon. XIII w. 
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Il. 5. Papieska bulla z tekstem Reguły zakonnej św. Franciszka (regula bullata) z 1223 r., 

przechowywana w klasztorze Sacro Convento w Asyżu. 
 

  
Il. 6. Inicjał „E” z przedstawieniem 

św. Bernardyna ze Sieny, Psalterium cum 

Hymnis, fol. 258, ok. 1485 r., ob. Biblioteka 

Uniwersytecka, Wrocław, sygn. IF 433. 

Il. 7. Św. Jakub z Marchii,  

Pietro Perugino, Włochy, ok. 1515 r., 
ob. Galleria Nazionale dell’Umbria, 

Perugia. 
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Il. 8. Inicjał „C” z przedstawieniem św. Jana 

Kapistrana, Psalterium cum Hymnis,  

fol. 304, ok. 1485 r., ob. Biblioteka 

Uniwersytecka, Wrocław, sygn. IF 433. 

 

Il. 9. Św. Jan Kapistran dzierżący 
chorągiew z monogramem IHS i krzyżem. 

Obraz tablicowy z kaplicy św. Jana 
Kapistrana w kościele klasztornym 

bernardynów wrocławskich, ok. 1502 r. 
(zaginiony w 1945 r.). 

 

 
Il. 10. Drzeworyt Hansa Schäufeleina z przedstawieniem mieszczan norymberskich 

palących zbytki pod wpływem kazania św. Jana Kapistrana, ok. 1519 r., 

ob. Kupferstichkabinett, Gemäldegalerie, Berlin. 
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Il. 11. Fragment nagrobka Kazimierza 

Jagiellończyka, dzieło Wita Stwosza i Jörga 
Hubera z Passawy, południowo-zachodni 

narożnik Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze 
wawelskiej, ok. 1492 r. 

 

Il. 12. Kardynał Zbigniew Oleśnicki  
w scenie Poświęcenia Obrazu Matki Bożej, 

inicjał „B”, Pontyfikał Zbigniewa 
Oleśnickiego, fol. 158v, ok. 1430 r.,  

ob. AKMW, sygn. 12 KP. 

 

 
Il. 13. Wizerunek przedstawiający 
(prawdopodobnie) Jana Długosza, 
fragment fresku z końca XV w., 

Dom Długosza w Wiślicy. 

Il. 14. Św. Jan Kapistran dzierżący 
sztandar przed bitwą z Turkami,  

ołtarz św. Jana Kapistrana (z prawej strony 
nawy głównej) w kościele bernardyńskim 

w Krakowie, II poł. XVII w. 
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Il.15. Rysunek Józefa Brodowskiego z 1821 r. 

przedstawiający nieistniejący już kościół Świętego Krzyża na Kleparzu w Krakowie,  
ob. Muzeum Narodowe, Kraków.  

 

 
Il.16. Fragment miedziorytu Georga Houfnagela przedstawiający panoramę Krakowa  

od północnego zachodu.W tle kościół Bernardynów na Stradomiu, 
1617 r., Kolonia, ob. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.  
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Il.17. Fragment miedziorytu z przedstawieniem 

Templum Bernardinorum w tle panoramy Krakowa. 

Matthäus Merian, miedzioryt wydany drukiem przez C. J. Visschera, ok. 1620 roku. 

 

 

  
Il.18. Św. Anna Samotrzeć, 

kaplica bracka pw. Św. Anny 

w kościele bernardynów krakowskich, 
warsztat Wita Stwosza, kon. XV w. 

Il.19. Płaskorzeźba z przedstawieniem 

głowy Jana Chrzciciela w kościele  
OO. Bernardynów w Krakowie, 

koniec XV wieku. 



  

 

  

372 

 

  

Il.20. Chrystus Frasobliwy, 

polichromowana rzeźba z kon. XV w.  
w kaplicy klasztornej konwentu 

bernardyńskiego w Krakowie. 

Il. 21. Grób Św. Szymona z Lipnicy, 

kaplica Świętego w kościele bernardynów 
w Krakowie. Rzeźbę wykonał w 1662 r. 

Marcin Krystian z Kazimierza. 

 

 

 
Il.22. Przykład druku w języku starocerkiewnym z oficyny Szwajpolta Fiola, ok. 1491 r. 
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Il.23. „Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka wydane przez Kaspra Hochfedera, 

ok. 1504 r., ob. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, sygn. Cim.Qu.2006. 
 

 
Il.24. „Opus Restitutionum” Franciszka de Platea, wydany w Krakowie w 1475 r.  

przez Kaspra Straubego, ob. Biblioteka Śląska, Katowice, sygn. BŚL 224714 III. 
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Il.25. Rękopis św. Szymona z Lipnicy, ok. 1472 r., ob. APB, sygn. 1/R. 

 

 

Il.26. Rękopis bł. Władysława z Gielniowa zawierający łacińskie kazania  
o Męce Pańskiej, II poł. XV wieku, ob. APB, sygn. 3/R. 
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Il.27. Tekst Pontyfikału bp Fryderyka Jagiellończyka skopiowany  

przez zawodowego skryptora Jana Złotkowskiego, ok. 1493 r., ob. AKMW, sygn. 14 KP. 

 

  
Il.28. Tekst Antyfonarza Adama z Będkowa 

skopiowany przez katedralisa Mikołaja 
Szeteszę, ok. 1451 – 1457 r.,  

ob. AKMW, sygn. 49 KP. 

Il.29. Tekst Graduału Jana Olbrachta 
skopiowany przez katedralisa 

Stanisława z Buku, ok. 1499-1500 r., 

ob. AKMW, sygn. 42 KP. 
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Il.30. Chorągiew krzyżacka namalowana 

przez iluminatora Stanisława Durinka  

w dziele Jana Długosza  

„Banderia Prutenorum” z 1448 r.,  

ob. BJ, sygn. rkps 10001. 

Il.31. Św. Hieronim w celi, miniatura 

namalowana przez iluminatora Stanisława 
Samostrzelnika, Modlitewnik Zygmunta I,  

ok. 1524 r., ob. British Museum, Londyn,  

sygn. Add. 15281. 

 

 
Il.32. Połączone grzbietami pergaminowe arkusze. 
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Il.33. Palimpsest. Tekst Cycera  

„De republica” z IV wieku pokryty  

w VIII stuleciu tekstem komentarza  

do Psalmów św. Augustyna,  

ob. Biblioteka Watykańska.  

Il.34. Fragment miniatury 

z Kroniki Floriano da Villola  

z przedstawieniem sklepu pergaministów, 
XIV w., ob. Biblioteca Univeritaria  

di Bologna, sygn. ms. 1456. 
 

 
Il.35. Drzeworyt z przedstawieniem czynności wygładzania pergaminu bizmutem,  

kon. XVI w.  
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Il.36. Zakonnicy bernardyńscy w chórze, 

miniatura Józefa z Tyśmiennicy,  
Graduale, fol. 25v, ok. 1525 r., ob. BCz,  

sygn Ms. Czart. 3620. 

Il.37. Zakonnik kupujący pergamin 

od rzemieślnika, niemiecki manuskrypt  
z XIII w., fol. 183r, ob. Der Kongelige 

Bibliotek, Kopenhaga, sygn. Grs 4.II. 

 

 
Il. 38. Jean Mièlot przy pracy w skryptorium. Miniatura Jean’a Le Tavernier’a  

z rękopisu Les Miracles de Notre Dame, fol. 19, ok. 1456 r.,  

ob. Bibliothèque Nationale de France, sygn. rkps Fr 9198. 
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Il.39. Uczony przy pracy w warsztacie pisarskim. Epitafium Filipa Buonaccorsiego 

zwanego Kallimachem, wykonane przez Wita Stwosza, ok. 1499-1506 r.,  

ob. kościół dominikanów pw. Św. Trójcy w Krakowie. 

 

  
Il.40. Fragment miniatury z przedstawieniem 

skryby liniującego tekst rękopisu, manuskrypt 

Vie et miracles de Saint Amand, XII w.,  

ob. Bibliothèque Municipale de Valenciennes, 
sygn. Ms 501. 

Il.41. Miniatura przedstawiająca 

Św. Hieronima piszącego tekst czerwonym 

tuszem. Manuskrypt z klasztoru Pontigny, 

XII wiek, ob. Bibliothèque Municipale 

d’Auxerre, sygn. ms.17. 
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Il.42. Kaligraficzny rysunek ptaszków przy inicjale „Q”. 

Antiphonarium bernardyńskie, II poł. XVI w., ob. APB, sygn. 78/RL. 

 

  
Il.43. Kaligraficzny rysunek główki ludzkiej 

wpleciony w inicjał „A”, Antiphonarium 

bernardyńskie, II poł. XVI w.,  

ob. APB, sygn. 78/RL. 

 

 

Il.44. Szkic inicjału wykonany czerwonym 
tuszem, Mszał z XIV w., Włochy (?),  

ob. Muzeum Wiktorii i Alberta, Londyn, 

sygn. MSL/1902/1698.  
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Il.45. Rysunek przygotowawczy pod scenę Adoracji Dzieciątka, Antyfonarz kanoników 

regularnych laterańskich przy kościele Bożego Ciała w Krakowie, fol. 101, ok. 1420 r.,  

ob. kościół Bożego Ciała w Krakowie, sygn. 3.  
 

 
Il.46. Szkic pod inicjał „A” w rękopisie bernardyńskim,  
Antiphonarium, II poł. XV w., ob. APB, sygn. 16/RL. 
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Il.47. Rudy podkład bolusowy w rękopisie bernardyńskim, 

Graduale, II poł. XVI w., ob. APB, sygn. 78/RL. 

 

 

Il.48. Szary podkład widoczny pod poprzecieranym złotem płatkowym w rękopisie 
bernardyńskim, Psalterium, fol. 76, 3 ćw. XV w., ob. BCz, sygn. Ms. Czart. 3619. 
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Il.49. Złoto płatkowe w nimbie św. Andrzeja, 

Mistrz Graduału łęczyckiego, Antyfonarz 
Adama z Będkowa, ok. 1451-1457 r., 

ob. AKMW, sygn. 48 KP. 

 

Il.50. Złoto płatkowe w korpusie inicjału 
„F”, Pontyfikał Zbigniewa Oleśnickiego, 

ok. 1430 r., ob. AKMW, sygn. 12 KP. 

  
Il.51. Złoto płatkowe we floraturze,  

Mistrz Panny z jednorożcem,  
Mszał katedry wawelskiej, ok.1450 r.,  

ob. AKWM, sygn. 2 KP. 

Il.52. Bernardyńska iluminacja wykonana 

temperą bez użycia złota płatkowego, 

Graduale, II poł. XV w.,  
ob. APB, sygn. 11/RL.  
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Il.53. Złoto płatkowe w inicjale „A”, rękopis 

bernardyński dekorowany przez Józefa  
z Tyśmienicy, Graduale, ok. 1525 r.,  

ob. BCz, sygn. Ms. Czart. 3620. 

 

Il.54. Ciemnobrunatna oprawa 

rękopisu bernardyńskiego, 
Graduale, II poł. XV w., 

ob. APB, sygn. 5/RL. 

  

Il.55. Oprawa z jasnej skóry (owczej?), 
kodeks bernardyński, Graduale,  

II poł. XV w., ob. BDS,  

sygn. BDSd 174. 

Il.56. Ornamenty tłoczone na ślepo  
na oprawie bernardyńskiej księgi, 

Antiphonarium, 1579 r.,  

ob. APB, sygn. 4/RL. 



  

 

  

385 

 

 

 
Il.57. Ozdobne mosiężne okucia na oprawie bernardyńskiego liturgiku, 

Graduale, II poł. XV w., ob. APB, sygn. 11/RL. 

 

 
Il.58. Notatka zawierająca imię wykonawcy kodeksu – brata Józefa z Tyśmienicy, 

Graduale Quadripartitum (IV cz.), fol. III,  

ok. 1525 r., ob. APB, sygn. 1/RL. 



  

 

  

386 

 

 
Il.59. Święty Grzegorz Wielki w czasie modlitwy, Graduale de tempore 2/RL,  

fol. 1, ok. 1453 r., ob. APB. 

 

 
Il.60. Adoracja Dzieciątka, Graduale de tempore 2/RL, fol. 36v, ok. 1453 r., ob. APB. 
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Il.61. Pokłon Trzech Króli, Graduale de tempore 2/RL, fol. 52v, ok. 1453 r., ob. APB. 

 

 
Il.62. Chrystus Zmartwychwstały, Graduale de tempore 3/RL, fol. 20v,  

ok. 1453 r., ob. APB. 
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Il. 63. Wniebowstąpienie Pańskie, Graduale de tempore 3/RL, fol. 50v,  

ok. 1453 r., ob. APB. 

 

 
Il.64. Zesłanie Ducha Świętego, Graduale de tempore 3/RL, fol. 55v, ok. 1453 r., ob. APB. 
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Il.65. Ostatnia Wieczerza, Graduale de tempore 3/RL, fol. 66v, ok. 1453 r., ob. APB. 

 

 
Il.66. Św. Grzegorz Wielki, fragment skrzydła ołtarzowego z Ruszczy, ok. 1425-1430 r.,  

ob. Muzeum Narodowe w Krakowie.  
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Il.67. Porównanie elementów stroju – św. Grzegorz z Ruszczy (po lewej) 

i św. Grzegorz z Graduale de tempore 2/RL (po prawej). 

 

 
Il.68. Miniatura z przedstawieniem św. Grzegorza Wielkiego, 

Mszał wawelski 7 KP, fol. 1, ok. 1440-1450 r., ob. AKMW. 
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Il.69. Fragment skrzydła ołtarzowego z Ptaszkowej z przedstawieniem Adoracji Dzieciątka, 

ok.1440 r., ob. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. 

 

 
Il.70. Scena Narodzenia Chrystusa. Fragment epitafium Walpurgi Prünsterer, ok. 1434 r., 

ob. Germanisches Nationalmuseum, Norymberga.  
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Il.71. Adoracja Dzieciątka, Antiphonarium de tempore Zbigniewa Oleśnickiego, 

fol. 43v, ok. 1423 r., ob. AKMW, sygn. 47 KP. 

 

 
Il.72. Adoracja Dzieciątka, Mszał wawelski 2 KP, fol. 17, ok. 1450 r., ob. AKMW. 
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Il.73. Hołd Trzech Króli, kwatera ołtarzowa z Ptaszkowej, ok. 1440 r.,  

ob. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie.  

 

 
Il.74. Trójkątny szczyt ołtarza św. Andrzeja ze sceną Hołdu Trzech Króli 

w kościele św. Idziego, Bardiów, ok. 1440 r. 
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Il.75. Pokłon Trzech Króli – obraz ze Złotych Morawiec, ok. 1440-1450 r.,  

ob. Slovenská národná galéria, Bratysława. 
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Il.76. Miniatura z przedstawieniem Hołdu Trzech Króli, 
Mszał wawelski 2 KP, fol. 23v, ok. 1450 r., ob. AKMW. 

 

 
Il.77. Inicjał „E” ze sceną Pokłonu, Mszał wawelski 7 KP, fol. 21, ok. 1450 r., ob. AKMW. 
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Il.78. Chrystus Zmartwychwstały, Mszał wawelski 2 KP, fol. 173, ok. 1450 r., ob. AKMW. 

 

 
Il.79. Mistrz E.S., drzeworyt z Chrystusem Zmartwychwstałym L 47, ok. poł. XV w. 
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Il.80. Chrystus z Narzędziami Męki, fragment skrzydła tryptyku z Maciejowic, ok. 1450 r., 

ob. kościół filialny w Maciejowicach. 
 

 
Il.81. Misericordia Domini ze Zbylitowskiej Góry, ok. 1450 r.,  

ob. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. 
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Il.82. Vir Dolorum, skrzydło tryptyku z Nowego Sącza, ok. 1440 – 1450 r.,  

ob. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. 
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Il.83. Fragment skrzydła ołtarzowego z Ptaszkowej – Ostatnia wieczerza, ok. 1440 r.,  

ob. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie.  
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Il.84. Zesłanie Ducha Świętego, miniatura z Mszału wawelskiego 2 KP, 

fol. 169v, ok. 1450 r., ob. AKMW. 

 

 

 
Il.85. Notatka brata Bernardyna na fol. 418 z Graduale BOZ 151, 1464 r., ob. BN. 
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Il.86. Miniatura ze sceną Adoracji Dzieciątka, iluminator brat Bernardyn, 

Graduale BOZ 151, fol. 48, 1464 r., ob. BN. 
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Il.87. Scena Adoracji Dzieciątka z Mszału wawelskiego 1 KP, fol. 309,  

ok. 1400-1410 r., ob. AKMW. 

 

 
Il.88. Adoracja Dzieciątka, Antyfonarz opata Mścisława, fol. 48v, ok. 1410 r.,  

ob. BN, sygn. Rkp 12720 V.  
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Il.89. Matka Boska adorująca Dzieciątko, Graduale de tempore et de sanctis z klasztoru 

tynieckiego, fol. 28v, pocz. XV w., ob. BN, sygn. Rkp 12721 V. 

 

 
Il.90. Porównanie szat – po lewej Matka Boska z Graduale de tempore est de sanctis  

z Tyńca, po prawej Maria z bernardyńskiej miniatury z Graduale BOZ 151. 
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Il.91. Porównanie szczegółów – po lewej fragment ogrodzenia i bydlątka z bernardyńskiego 

Graduale de tempore 2/RL, po prawej ten sam motyw z Graduale BOZ 151. 

 

 
Il.92. Motyw rozgwieżdżonego nieba w miniaturze Jana z Żytawy,  

scena Adoracji Dzieciątka, Antyfonarz klarysek wrocławskich, fol. 16v, ok. 1420 r.,  
ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 430. 
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Il.93. Gwiazdy na firmamencie niebieskim na miniaturze Jana z Żytawy, 

Biblia Genesis Liber Proverbiorum, (księga bez paginacji kart), ok. 1420 r.,  
ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. M 1006. 

 

 
Il.94. Porównanie dwóch miniatur ze skryptorium stradomskiego. Po lewej fragment 

miniatury z Graduale BOZ 151, po prawej fragment iluminacji z Psalterium 12/RL. 
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Il.95. Porównanie duktu pisma w dwóch bernardyńskich kodeksach.  

Po lewej karta z Psalterium 12/RL (fraktura), po prawej – z Graduale BOZ 151 (tekstura).  

 

 
Il.96. Chrystus Zmartwychwstały, iluminator Bernardyn z Żarnowca, 

 Psalterium 12/RL, fol. 1v, 1479 r., ob. APB. 
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Il.97. Modlitwa w Ogrójcu, iluminator Bernardyn z Żarnowca,  

Psalterium 12/RL, fol. 73v, 1479 r., ob. APB. 

 
Il.98. Chrystus przed Kajfaszem, iluminator Bernardyn z Żarnowca,  

Psalterium 12/RL, fol. 110, 1479 r., ob. APB. 
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Il.99. Biczowanie, iluminator Bernardyn z Żarnowca,  

Psalterium 12/RL, fol. 145v, 1479 r., ob. APB. 

 

 
Il.100. Cierniem koronowanie, iluminator Bernardyn z Żarnowca, 

 Psalterium 12/RL, fol. 181, 1479 r., ob. APB. 
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Il.101. Ukrzyżowanie, iluminator Bernardyn z Żarnowca,  

Psalterium 12/RL, fol. 223, 1479 r., ob. APB. 

 

 
Il.102. Niewiasty u grobu, iluminator Bernardyn z Żarnowca,  

Psalterium 12/RL, fol. 274, 1479 r., ob. APB. 
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Il.103. Adoracja Dzieciątka, iluminator Bernardyn z Żarnowca, 

Psalterium 12/RL, fol. 328, 1479 r., ob. APB. 

 

 
Il.104. Vir Dolorum, iluminator Bernardyn z Żarnowca,  

Psalterium 15/RL, fol. 1v, 1480 r., ob. MPL. 
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Il.105. Chrystus z insygniami władzy, iluminator Bernardyn z Żarnowca,  

Psalterium 15/RL, fol. 88, 1480 r., ob. MPL. 

 

 
Il.106. Adoracja Dzieciątka, iluminator Bernardyn z Żarnowca,  

Psalterium 15/RL, fol. 90, 1480 r., ob. MPL. 
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Il.107. Maria Immaculata, iluminator Bernardyn z Żarnowca,  

Psalterium 15/RL, fol. 114, 1480 r., ob. MPL. 

 

 
Il.108. Miniatura przedstawiająca św. Pawła, Biblia Konrada z Vechty, ok. 1402-1403 r.,  

ob. Museum Plantin-Moretus w Antwerpii, sygn. M15/1-2. 



  

 

  

413 

 

 
Il.109. Chrystus w świątyni – scena ukazana w architektonicznym wnętrzu, 

iluminator Jan z Żytawy, Biblia latina, ok. 1420 r.,  

ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. M 1006.  
 

 
Il.110. Fragment dekoracji malarskiej Kodeksu Miejskiego z Głubczyc,  

iluminator Jan z Żytawy, ok. 1421 r., ob. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej. 
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Il.111. Koronacja Najświętszej Marii Panny przez Trójcę Świętą, część środkowa tryptyku 

z Łopusznej, ok. 1450-1455 r., ob. kościół parafialny w Łopusznej. 
 

 
Il.112. Matka Boża z Dzieciątkiem (Assumpta), część środkowa tryptyku Najświętszej 

Marii Panny z Przydonicy, ok.1450-1460 r., ob. kościół parafialny w Przydonicy. 
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Il.113. Najświętsza Maria Panna między św. Katarzyną i św. Barbarą, 

część środkowa tryptyku ze Stražek, warsztat Mistrza Maciejowickiego, ok. 1450-1460 r.,  

ob. Slovenská národná galéria, Bratysława.  
 

 
Il.114. Zmartwychwstanie, iluminator Jan z Żytawy, Antyfonarz klarysek wrocławskich, 

ok. 1420 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 430. 
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Il.115. Chrystus Zmartwychwstały, iluminator Jan z Żytawy, Mszał kolegiaty w Głogowie, 

ok. 1420 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 342. 

 

 
Il.116. Salvator Mundi, iluminator Jan z Żytawy, Mszał kolegiaty w Głogowie, ok. 1420 r., 

ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 342. 
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Il.117. Modlitwa w Ogrójcu, kwatera skrzydła ołtarzowego z Puńcowa, ok. 1460 r.,  

ob. Muzeum Miejskie w Cieszynie.  

 

 
Il.118. Biczowanie Chrystusa, kwatera skrzydła ołtarzowego z Puńcowa, ok. 1460 r., 

ob. Muzeum Miejskie w Cieszynie. 
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Il.119. Cierniem Koronowanie, kwatera skrzydła ołtarzowego z Puńcowa, ok. 1460 r. 

(bardzo źle zachowana), ob. Muzeum Miejskie w Cieszynie. 

 

 
Il.120. Chrystus przed Sądem, kwatera skrzydła ołtarzowego z Puńcowa, ok. 1460 r.,  

ob. Muzeum Miejskie w Cieszynie. 
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Il.121. Chrystus przed sądem Kajfasza, kwatera tryptyku z Ptaszkowej, ok. 1440 r.,  

ob. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. 

 

 
Il.122. Ukrzyżowanie, grafika L 38 Mistrza E.S., ok. poł. XV w. 
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Il.123. Matka Boża z Dzieciątkiem, Antiphonarium 16/RL,  

fol. 19v, ok. 1480-1490 r., ob. APB. 

 

 
Il.124. Maria Immaculata, Antiphonarium 16/RL, fol. 98v, ok. 1480-1490 r., ob. APB. 
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Il.125. Maria Assumpta, Antiphonarium 16/RL, fol. 100, ok. 1480-1490 r., ob. APB. 

 

 
Il.126. Mąż Boleści, Antiphonarium 16/RL, fol. 56v, ok. 1480-1490 r., ob. APB. 
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Il.127. Św. Franciszek, Antiphonarium 16/RL, fol. 103v, ok. 1480-1490 r., ob. APB.  

 

 
Il.128. Matka Boża z Dzieciątkiem, iluminator Prokop z Lublina, 

Antiphonarium MDSd 1689, fol. 3, 1480 r., ob. MDS.  
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Il.129. Maria Immaculata, iluminator Prokop z Lublina, 

Antiphonarium MDSd 1689, fol. 77, 1480 r., ob. MDS. 
 

 
Il.130. Salvator Mundi, iluminator Prokop z Lublina, 

Antiphonarium MDSd 1689, fol. 15, 1480 r., ob. MDS. 
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Il.131. Porównanie Dzieciątka Jezus ze sceny Adoracji z Antiphonarium MDSd 1689  

(po lewej), do Dzieciątka z miniatury z Psalterium 12/RL (po prawej). 

 

 
Il.132. Matka Boża z Dzieciątkiem (Immaculata),  

ok. 1445 r., ob. kościół klarysek pw. św. Klary, Stary Sącz.  



  

 

  

425 

 

 
Il.133. Chrystus przed Kajfaszem, kwatera poliptyku augustiańskiego, Mikołaj 

Haberschrack, ok. 1468 r., ob. kościół augustianów eremitów w Krakowie. 

 

 
Il.134. Imago Pietatis na miniaturze z Mszału z Biblioteki augustianów w Żaganiu, fol. 137,  

ok. 1422-1424 r., ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. IF 343. 
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Il.135. Chrystus w studni, Mszał, fol. 41v, ok. 1473 r.,  

ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. M 1130. 
 

 
Il.136. Chrystus Nauczyciel, Graduale 11/RL, fol. 40, ok. 1480 – 1490 r., ob. APB. 
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Il.137. Ofiarowanie w świątyni, Graduale 11/RL, fol. 47, ok. 1480 - 1490 r., ob. APB. 

 

 
Il.138. Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, Graduale 11/RL, fol. 77,  

 ok. 1480 - 1490 r., ob. APB. 
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Il.139. Matka Boża z Dzieciątkiem, Graduale 11/RL, fol. 80v, ok. 1480 - 1490 r., ob. APB. 

 

 
Il.140. Fragment brzuśca inicjału „A” z miniatury z przedstawieniem Chrystusa-Króla 

adorowanego przez kanonika Imbira z Kiszewa, Graduał łęczycki, fol. 5, ok. 1467 r. 

(rękopis spalony w 1944 r., niegdyś w BN, sygn. Lat.F. vel I.84). 
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Il.141. Miniatura dedykacyjna z niezachowanego manuskryptu  

fundacji bożogrobca Grzegorza Brzozowiusa, ok. 1466 r.  

(niegdyś w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr. Inw. 954/I). 
 

 
Il.142. Zesłanie Ducha Świętego, Mszał katedry wawelskiej 1 KP,  

Fol. 145v, ok. 1410 r., ob. AKMW. 
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Il.143. Zwiastowanie, Pontyfikał bp Zbigniewa Oleśnickiego, fol. 169v,  

ok. 1430 r., ob. AKMW, sygn. 12 KP. 

 

 
Il.144. Madonna z Dzieciątkiem (Assumpta) z Cerekwii, 1460 r.,  

ob. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. 
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Il.145. Matka Boża z Dzieciątkiem na smoku, Antyfonarz Adama z Będkowa, 

fol. 20v, ok. 1451-1457 r., ob. AKMW, sygn. 48 KP. 

 

 
Il.146. Król Dawid grający na harfie, Psalterium 13/RL, fol. 3, 4 ćw. XV w., ob. APB. 
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Il.147. Król Dawid przed Bogiem, Psalterium 13/RL, fol. 38, 4 ćw. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.148. Król Dawid namaszczany przez Samuela, Psalterium 13/RL,  

fol. 56, 4 ćw. XV w., ob. APB. 
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Il.149. Głupiec z buławą, Psalterium 13/RL, fol. 72v, 4 ćw. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.150. Dawid w wodzie, Psalterium 13/RL, fol. 88v, 4 ćw. XV w., ob. APB. 
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Il.151. Dawid grający na dzwonkach, Psalterium 13/RL, fol. 110v, 4 ćw. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.152. Zakonnicy w chórze, Psalterium 13/RL, fol. 131, 4 ćw. XV w., ob. APB. 
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Il.153. Porównanie twarzy Dawida z Psalterium 13/RL (po lewej) 

do oblicza Chrystusa Nauczyciela z Graduale 11/RL (po prawej). 

 

 
Il.154. Dawid przed Bogiem, Psalterium 6/RL, fol. 49, II poł. XV w., ob. APB. 



  

 

  

436 

 

 
Il.155. Namaszczenie Dawida przez Samuela, Psalterium 6/RL,  

fol. 72v, II poł. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.156. Głupiec z maczugą, Psalterium 6/RL, fol. 96, II poł. XV w., ob. APB. 
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Il.157. Dawid w wodzie, Psalterium 6/RL, fol. 119, II poł. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.158. Dawid gra na dzwonkach, Psalterium 6/RL, fol. 145, II poł. XV w., ob. APB. 
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Il.159. Zakonnicy w chórze, Psalterium 6/RL, fol. 163, II poł. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.160. Dawid zasiadający na tronie, Psalterium Ms. Czart. 3619,  

fol. 1v, 3 ćw. XV w., ob. BCz. 



  

 

  

439 

 

 
Il.161. Bóg Ojciec z Synem, Psalterium Ms. Czart. 3619, fol. 76, 3 ćw. XV w., ob. BCz. 

 

 
Il.162. Matka Boża adorująca Dzieciątko, Psalterium Ms. Czart. 3619,  

fol. 139, 3 ćw. XV w., ob. BCz. 
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Il.163. Zwiastowanie, Psalterium Ms. Czart. 3619, fol. 157v, 3 ćw. XV w., ob. BCz. 

 

 
Il.164. Mulier Amicta Sole, Psalterium Ms. Czart. 3619, fol. 189v, 3 ćw. XV w., ob. BCz. 
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Il.165. Karta 11v z rękopisu Graduale 5/RL, II poł. XV w. 

W miniaturze inicjałowej św. Grzegorz Wielki,  
na lewym marginesie karty duchowny z patronką św. Dorotą. 
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Il.166. Św. Grzegorz Wielki, Graduale 5/RL, fol. 11v, II poł. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.167. Duchowny (fundator?) z patronką św. Dorotą, Graduale 5/RL,  

fol. 11v, II poł. XV w., ob. APB. 
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Il.168. Adoracja Dzieciątka, Graduale 5/RL, fol. 24v, II poł. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.169. Chrystus Zmartwychwstały, Graduale 5/RL, fol. 83, II poł. XV w., ob. APB. 



  

 

  

444 

 

 
Il.170. Wniebowstąpienie Pańskie, Graduale 5/RL, fol. 97, II poł. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.171. Aniołowie adorujący Eucharystię w monstrancji,  

Graduale 5/RL, fol. 103v, II poł. XV w., ob. APB. 
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Il.172. Trójca Święta, Graduale 5/RL, fol. 106, II poł. XV w., ob. APB. 

 

 
Il.173. Anioły adorujące Eucharystię w monstrancji, Antyfonarz Adama z Będkowa,  

 fol. 185, ok. 1451 – 1457 r., ob. AKMW, sygn. 48 KP. 
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Il.174. Koronacja Najświętszej Marii Panny, Antiphonarium Przyb.1/74,  

fol. 194, 3 ćw. XV w., ob. BJ. 

 

 
Il.175. Matka Boża z Dzieciątkiem na półksiężycu z maską lunarną, 

Antiphonarium Przyb.1/74, fol. 214, 3 ćw. XV w., ob. BJ. 
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Il.176. Stygmatyzacja św. Franciszka, Antiphonarium Przyb.1/74,  

fol. 247, 3 ćw. XV w., ob. BJ. 

 

 
Il.177. Św. Bartłomiej, Antiphonarium Przyb.1/74, fol. 349, 3 ćw. XV w., ob. BJ. 
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Il.178. Chrystus Nauczyciel, Antiphonarium Przyb.1/74, fol. 366, 3 ćw. XV w., ob. BJ. 

 

 
Il.179. Nawiedzenie, iluminator Mistrz Pontyfikału Strzępińskiego,  

Antyfonarz Adama z Będkowa, fol. 16, ok. 1451-1457 r., ob. AKMW, sygn. 49 KP. 
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Il.180. Św. Jadwiga Śląska, iluminator Mistrz Pontyfikału Strzępińskiego, 

Antyfonarz Adama z Będkowa, fol. 168, ok.1451-1457 r., ob. AKMW, sygn. 49 KP. 

 

 
Il.181. Św. Jakub Starszy, iluminator Mistrz Pontyfikału Strzępińskiego,  

Antyfonarz Adama z Będkowa, fol. 60v, ok. 1451-1457 r., ob. AKMW, sygn. 49 KP. 
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Il.182. Koronacja Najświętszej Marii Panny, obraz z kościoła dominikanów w Krakowie, 

1465 r., ob. Muzeum Narodowe w Krakowie.  
 

 
Il.183. Św. Bartłomiej, część środkowa tryptyku z Niedzicy,  

ok. 1450 – 1455 r., ob. kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, Niedzica.  
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Il.184. Św. Bartłomiej, grafika Israhela van Meckenem, ok. 1470-1480 r. 

 

 
Il.185. Matka Boża na półksiężycu (z maską lunarną), iluminator Jan z Żytawy, 

 Mszał z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, ok. 1415 r. (rękopis zaginiony). 
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Il.186. Adoracja Dzieciątka, Graduale Ms. Czart. 2827, fol. 40, II poł. XV w., ob. BCz. 

 

 
Il.187. Chrystus Zmartwychwstały, Graduale Ms. Czart. 2827,  

fol. 81, II poł. XV w., ob. BCz. 
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Il.188. Wniebowstąpienie Pańskie, Graduale Ms. Czart. 2827,  

fol. 89,  II poł. XV w., ob. BCz. 

 

 
Il.189. Ofiarowanie w świątyni, Graduale Ms.Czart. 2827,  

fol. 122v, II poł. XV w., ob. BCz. 
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Il.190. Adoracja Dzieciątka, Graduał łęczycki, fol. 19, ok. 1467 r. 

(rękopis spalony w 1944 r., niegdyś w BN, sygn. Lat.F. vel I.84). 

 

 
Il.191. Miniatura z Ukrzyżowaniem ze św. Franciszkiem i św. Bernardynem,  

wycięta z rękopisu bernardyńskiego (ok. poł. XV w.),  
wklejona w okładkę inkunabułu o sygn. Ink. Czart. 189II, ob. BCz. 
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Il.192. Tryptyk Koronacji NMP z Łopusznej. Dolna kwatera lewego skrzydła –  

św. Franciszek, dolna kwatera prawego skrzydła – św. Bernardyn, ok. 1450-1455 r.,  

ob. kościół parafialny w Łopusznej.  
 

 
Il.193. Św. Bernardyn ze Sieny, kwatera tryptyku z Maciejowic, ok. 1450 r.,  

ob. kościół filialny, Maciejowice.  
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Il.194. Ukrzyżowanie Małe z Korzennej (po prawej stronie św. Bernardyn),  

ok. 1450-1460 r., ob. Muzeum Narodowe w Krakowie.  

 

 
Il.195. Herby Odrowążów i Tęczyńskich, Graduale 7/RL, fol. I, ok. 1517 r., ob. MPL. 
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Il.196. Matka Boża na półksiężycu adorowana przez fundatora Jana Odrowąża (młodszego), 

Graduale 7/RL, fol. I, ok. 1517 r., ob. MPL. 
 

 
Il.197. Dzieciątko Jezus adorowane przez Beatę Tęczyńską, 

Graduale 7/RL, fol. XII, ok. 1517 r., ob. MPL. 
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Il.198. Chrystus Zmartwychwstały, Graduale 7/RL, fol. LXVI, ok. 1517 r., ob. MPL. 

 

 
Il.199. Wniebowstąpienie Pańskie, Graduale 7/RL, fol. LXXXIv, ok. 1517 r., ob. MPL. 
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Il.200. Zesłanie Ducha Świętego, Graduale 7/RL, fol. LXXXIV, ok. 1517 r., ob. MPL. 

 

 
Il.201. Izraelici zbierający mannę, Graduale 7/RL, fol. CXLIIv, ok. 1517 r., ob. MPL. 



  

 

  

460 

 

 
Il.202. Koronacja Marii Panny, Graduale 7/RL, fol. CXLIII, ok. 1517 r., ob. MPL. 

 

 
Il.203. Spotkanie Chrystusa z Marią, Graduale 7/RL, fol. CXLV, ok. 1517 r., ob. MPL. 
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Il.204. Niemieckie grafiki noworoczne, XV w. 

 

 
Il.205. Wniebowstąpienie Pańskie, Hans Schäufelein,  
drzeworyt ze „Speculum passionis”, fol.72v. 1507 r. 
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Il.206. Wniebowstąpienie Pańskie, Mszał jasnogórski Jagiellonów, k. 157, 1506 r.,  

ob. Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie, sygn. III-3, olim.R.589. 
 

 
Il.207. Zesłanie Ducha Świętego, Hans Schäufelein,  
drzeworyt ze „Speculum passionis”, fol. 73v, 1507 r. 
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Il.208. Zesłanie Ducha Świętego, miedzioryt B 53 z „Małej Pasji”, Albrecht Dürer, 1510 r. 

 

 
Il.209. Zesłanie Ducha Świętego, Mszał jasnogórski Jagiellonów, fol. 162 v, 1506 r.,  

ob. Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie, sygn. III-3, olim.R.589. 
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Il.210. Zesłanie Ducha Świętego, Mszał Erazma Ciołka, fol. 83v, 1515 r.,  

ob. BN, sygn. Rps 3306 III. 
 

 
Il.211. Spotkanie Chrystusa z Marią, Hans Schaufelein, ok. 1507 r. 
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Il.212. Spotkanie Chrystusa z Marią, miedzioryt B 46, Albrecht Dürer, ok. 1510 r. 

 

 
Il.213. Koronacja Najświętszej Marii Panny, Mszał katedry wawelskiej,  

fol. 301, ok. 1500 r., ob. AKMW, sygn. 4 KP.  
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Il.214. Koronacja Najświętszej Marii Panny, Mszał Erazma Ciołka, fol. 169v, 1515 r., 

ob. BN, sygn. Rps 3306 III. 

 

 
Il.215. Izraelici zbierający mannę, Mszał jasnogórski Jagiellonów, fol. 170v, 1506 r., 

 ob. Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie, sygn. III-3, olim.R.589. 
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Il.216. Św. Franciszek pod krzyżem, iluminator Józef z Tyśmienicy,  

Graduale Ms. Czart. 3620, fol. 2, ok. 1525 r., ob. BCz. 
 

 
Il.217. Zakonnicy w chórze, iluminator Józef z Tyśmienicy, 

Graduale Ms. Czart. 3620, fol. 25v, ok. 1525 r., ob. BCz. 
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Il.218. Wniebowstąpienie Pańskie, iluminator Józef z Tyśmienicy,  

Graduale Ms. Czart. 3620, fol. 72, ok. 1525 r., ob. BCz. 

 

 
Il.219. Zesłanie Ducha Świętego, iluminator Józef z Tyśmienicy, 

 Graduale Ms. Czart. 3620, fol. 81, ok. 1525 r., ob. BCz. 
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Il.220. Monstrancja, iluminator Józef z Tyśmienicy, 

Graduale Ms. Czart. 3620, fol. 99, ok. 1525 r., ob. BCz. 

 

 
Il.221. Matka Boża ze wszystkimi Świętymi, Mszał jasnogórski Jagiellonów, fol. 264v, 

1506 r., ob. Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie, sygn. III-3, olim.R.589. 
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Il.222. Matka Boża z Dzieciątkiem, Graduał augustianów krakowskich,  

fol. 31v, 1528 r., ob. BN, sygn. Rps 3036. 

 

 
Il.223. Myśliwy z sokołem, grafika Israhela van Meckenem, 1495 r. 
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Il.224. Rycerz z Panią, grafika Israhela van Meckenem, 1495 r. 

 

 
Il.225. Głupiec z Panią, grafika Israhela van Meckenem, 1495 r. 
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Il.226. Niepodobna para, grafika Israhela van Meckenem, 1495 r. 

 

 
Il.227. Wniebowstąpienie Pańskie, drzeworyt B 50 z „Małej Pasji”, Albrecht Dürer, 1510 r. 
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Il.228. Wniebowstąpienie Pańskie, grafika Albrechta Altdorfera, ok. 1513 r. 

 

 
Il.229. Wniebowstąpienie Pańskie, Graduale Brata Wiktoryna, fol. 225v, ok. 1536 r.,  

ob. Archiwum Dominikańskie w Krakowie, sygn. rkps 7. 
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Il.230. Złożenie do grobu, Martin Schongauer, 1480 r. 

 

 
Il.231. Modlitwa w Ogrójcu, drzeworyt B 26 z „Małej Pasji”, Albrecht Dürer, 1510 r. 
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Il.232. Modlitwa w Ogrójcu, Mszał Erazma Ciołka, fol. 51v, 1515 r.,  

ob. BN, sygn. Rps 3306 III. 

 

 
Il.233. Chór żaków, Graduał Jana Olbrachta, fol. 17v, 1506 r.,   

ob. AKMW, sygn. 42 KP. 
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Il.234. Czaszka, iluminator Józef z Tyśmienicy, 

Graduale 10/RL, fol. LXVIII, ok. 1525 r., ob. APB. 
 

 
Il.235. Anioł dmący w szałamaję, iluminator Józef z Tyśmienicy, 

Graduale 10/RL, fol. CXXXVIIIv, ok. 1525 r., ob. APB. 
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Il.236. Krzyż, iluminator Józef z Tyśmienicy,  

Antiphonarium 8/RL, fol. XXIX, ok. 1525 r., ob. APB. 
 

 
Il.237. Boże Narodzenie, Graduale 78/RL, fol. 19v, II poł. XVI w. (?), ob. APB. 
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Il.238. Pokłon Trzech Króli, Graduale 78/RL, fol. 34, II poł. XVI w. (?), ob. APB. 

 

 
Il.239. Zmartwychwstanie, Graduale 78/RL, fol. 119, II poł. XVI w. (?), ob. APB. 
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Il.240. Wniebowstąpienie, Graduale 78/RL, fol. 145v, II poł. XVI w. (?), ob. APB. 

 

 
Il.241. Zesłanie Ducha Świętego, Graduale 78/RL, fol. 150v, II poł. XVI w. (?), ob. APB. 
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Il.242. Trójca Święta, Graduale 78/RL, fol. 159v, II poł. XVI w. (?), ob. APB. 

 

 
Il.243. Ostatnia Wieczerza, Graduale 78/RL, fol. 164, II poł. XVI w. (?), ob. APB. 
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Il.244. Trójca Święta, Graduał Jana Olbrachta, fol. 26v, ok. 1501 r.,  

ob. AKMW, sygn. 44 KP. 

 

  
Il.245. Trójca Święta, Antyfonarz z klasztoru 

dominikanów, fol. 1v, ok. 1526 r.,  

ob. klasztor dominikanów, Kraków. 

Il.246. Trójca Święta, Antyfonarz,  

fol. 168v, ok. 1500 r.,  

ob. AKMW, sygn. 50 KP. 
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Il.247. Trójca Święta, rękopis antwerpski, fol. 6v, 1493 r.,  

ob. Rijkarchief in België, Antwerpia, sygn. Ms. 239. 



  

 

  

483 

 

 
Il.248. Chrystus Zmartwychwstały, grafika B 15 z „Wielkiej Pasji”, Albrecht Dürer, 1510 r. 

 

 
Il.249. Chrystus Zmartwychwstały, Lucas van Leyden, ok. 1521 r. 
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Il.250. Adoracja Dzieciątka, grafika B 20 z „Małej Pasji”, Albrecht Dürer, 1510 r. 

 

 
Il.251. Adoracja Dzieciątka, Martin Schongauer, ok. 1470 r. 
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Il.252. Kwatera ołtarzowa z Adoracją Dzieciątka, I poł. XVI w.,  

ob. kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Niedźwiedziu.  
 

 
Il.253. Kwatera tryptyku z Szańca, ok. 1499 r., ob. Muzeum Sztuki w Łodzi. 
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Il.254. Adoracja Dzieciątka, grafika B 87 z „Żywota Marii”, Albrecht Dürer, 1503 r. 

 

 
Il.255. Zesłanie Ducha Świętego, Graduał Jana Olbrachta,  

fol. 254v, 1501 r., ob. AKMW, sygn. 43 KP.  
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Il.256. Zesłanie Ducha Świętego, Graduał augustianów krakowskich,  

fol. 202, 1493 r., ob. BN, sygn. Rps 3055. 

 

 

 
Il.257. Napis fundacyjny na fol. 1 w Antiphonarium 4/RL, 1579 r., ob. APB. 
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Il.258. Św. Agnieszka, Antiphonarium 4/RL, fol. 3, 1579 r., ob. APB. 

 

 
Il.259. Św. Katarzyna, Antiphonarium 4/RL, fol. 16, 1579 r., ob. APB. 
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Il.260. Św. Agnieszka, grafika Martina Schongauera, II poł. XV w. 

 

 
Il.261. Św. Agnieszka, Godzinki Katarzyny z Cleves, fol. 300v, ok. 1440 r.,  

ob. The Morgan Library & Museum, Nowy Jork, sygn. M. 917.  
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Il.262. Św. Katarzyna, grafika monogramisty F.V.B., ok. 1490-1500 r. 

 

 
Il.263. Św. Katarzyna, Graduał augustianów krakowskich,  

fol. 41v, 1528 r., ob. BN, sygn. Rkp 3036. 
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Il.264. Maria z Dzieciątkiem - część środkowa tryptyku z Opatówka, malarz Jan z Nysy,  

ok. 1460-1465 r., ob. Muzeum Narodowe w Warszawie.  

 

 
Il.265. Tronująca Maria między św. Jakubem Starszym a św. Maciejem  

- część środkowa tryptyku z Tuchowa, malarz Jan z Nysy (?), ok. 1460-1470 r.,  

ob. kościół parafialny pw. Panny Marii, Tuchów.  
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Il.266. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, 

Psalterium 12/RL, ob. APB. 

 

Il.267. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, 

Psalterium 15/RL, ob. MPL. 

 

  

Il.268. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, 

Graduale BDSd 174, ob. BDS. 

 

Il.269. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, 

Psalterium BDSd 175, ob. BDS. 
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Il.270. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, 

Psalterium BDSd 176, ob. BDS. 

 

Il.271. Inicjały śródtekstowe gwaszowe, 
Graduale 11/RL, ob. APB. 

 

  

Il.272. Inicjał śródtekstowy „S”  
o dwuskrętnym brzuścu,  

Psalterium Ms. Czart. 3619, ob. APB. 

Il.273. Inicjał śródtekstowy „S”  
o dwuskrętnym brzuścu,  

Psalterium BDSd 175, ob. BDS. 
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Il.274. Inicjał śródtekstowy „S”  

o dwuskrętnym brzuścu,  
Psalterium BDSd 176, ob. BDS. 

 

Il.275. Inicjał śródtekstowy „S”  
o trójskrętnym brzuścu,  

Graduale de tempore 2/RL, ob. APB. 

 

 
Il.276. Inicjał śródtekstowy „S”  

o czteroskrętnym brzuścu,  
Graduale BDSd 174, ob. BDS. 

 

Il.277. Inicjał śródtekstowy „S”  
o czteroskrętnym brzuścu,  

Graduale Ms. Czart. 2827, ob. BCz. 
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Il.278. Inicjał śródtekstowy „M”  
z krzyżykiem na środkowym trzonku,  
Graduale de tempore 3/RL, ob. APB. 

 

Il.279. Inicjał śródtekstowy „M”  
z krzyżykiem na środkowym trzonku,  

Psalterium 6/RL, ob. APB. 

 

  
Il.280. Inicjał śródtekstowy „M”  

z krzyżykiem na środkowym trzonku,  
Psalterium BDSd 175, ob. BDS. 

 

Il.281. Inicjał śródtekstowy „M”  
z krzyżykiem na środkowym trzonku,  

Psalterium BDSd 176, ob. BDS. 
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Il.282. Inicjały śródtekstowe gwaszowe,  

Graduale 78/RL, ob. APB. 

 

Il.283. Inicjały śródtekstowe gwaszowe,  

Graduale 1/RL, ob. APB. 

 

 
Il.284. Inicjał śródtekstowy gwaszowy,  

Graduale 1/RL, ob. APB. 
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Il.285. Inicjały śródtekstowe gwaszowe  

(druga odmiana czarno-czerwona), 

Graduale BOZ 151, ob. BN. 

 

Il.286. Inicjały śródtekstowe gwaszowe  

(druga odmiana czarno-czerwona), 

Antiphonarium 16/RL, ob. APB. 

 

 
Il.287. Inicjały śródtekstowe gwaszowe – jednoczesne występowanie dwóch odmian: 

pojedynczych niebieskich i czerwonych liter oraz form czarno-czerwonych, 

Psalterium 15/RL, ob. MPL. 
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Il.288. Inicjały śródtekstowe gwaszowe – jednoczesne występowanie dwóch odmian: 

pojedynczych niebieskich i czerwonych liter oraz form czarno-czerwonych 

Antiphonarium MDSd 1689, ob. MDS. 

 

 
Il.289. Inicjały śródtekstowe gwaszowe – jednoczesne występowanie dwóch odmian: 

pojedynczych niebieskich i czerwonych liter oraz form czarno-czerwonych 

Graduał Odrowążów 7/RL, ob. MPL. 
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Il.290. Inicjał kaligraficzy „F”, 

Antyfonarz cystersów z opactwa w Lubiążu,  
ok. 1300-1320 r.,  

ob. Biblioteka Uniwersytecka  

we Wrocławiu, sygn. IF 401. 

 

Il.291. Inicjał kaligraficzy „E”, 

Graduale, 1330 - 1340 r.,  

ob. Biblioteka Uniwersytecka  

we Wrocławiu, sygn. IF 413.  
 

  

Il.292. Inicjał kaligraficzy „R”, 

Graduale de tempore 2/RL, ob. APB. 

Il.293. Inicjały kaligraficze, 
Graduale de tempore 3/RL, ob. APB. 
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Il.294. Inicjał kaligraficzy „Q”, 

Graduale 11/RL, ob. APB. 

 

Il.295. Inicjały kaligraficze, 
Graduale 6/RL Ki,  

ob. Biblioteka Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kielacach. 

 

  

Il.296. Inicjał kaligraficzy „M”, 

Antiphonarium Przyb. 1/74, ob. BJ. 

 

Il.297. Inicjał kaligraficzy „K”, 

Graduale Ms. Czart. 2827, ob. BCz. 
 

 
Il.298. Inicjał kaligraficzy „Q”, 

Psalterium Ms. Czart. 3619, ob. BCz. 



  

 

  

501 

 

 

 
Il.299. Inicjał kaligraficzy „A” ze smokami, 

Psalterium Ms. Czart. 3619, fol. 175, ob. BCz. 

 

 
 

Il.300. Inicjał kaligraficzy „A” ze smokami, 

Mszał wrocławski IF 1151, ob. Biblioteka 

Uniwersytecka we Wrocławiu. 

Il.301. Inicjały kaligraficze  
o wielokolorowych brzuścach,  

Graduale Ms. Czart. 2827, ob. BCz. 
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Il.302. Inicjały kaligraficze  

o wielokolorowych brzuścach,  
Graduale Ms. Czart. 3620, ob. BCz. 

 

Il.303. Inicjały kaligraficze  
o wielokolorowych brzuścach,  
Antiphonarium 8/RL, ob. APB. 

 

  
Il.304. Inicjał kaligraficzy  

ze złotym korpusem,  
Graduale 1/RL, ob. APB. 

 

Il.305. Inicjał kaligraficzy  

ze złotym korpusem,  
Graduale 10/RL, ob. APB. 
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Il.306. Inicjał kaligraficzy  

ze złotym korpusem,  
Graduale Ms. Czart. 3620, ob. BCz. 

 

Il.307. Inicjał kaligraficzy  
ze złotym korpusem,  

Graduale 78/RL, ob. APB. 

 

 

  

Il.308. Inicjał kaligraficzy „D” 

z ptaszkami,  

Graduale 1/RL, ob. APB. 

 

Il.309. Inicjał kaligraficzy „I” 

z ptaszkami,  

Graduale 10/RL, ob. APB. 
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Il.310. Inicjał kaligraficzy 

z motywem ptaszków,  
Graduale 78/RL, ob. APB. 

 

Il.311. Inicjał kaligraficzy 

z motywem ludzkiej głowy,  
Graduale Ms. Czart. 3620, ob. BCz. 

 

 

  
Il.312. Inicjał kaligraficzy 

z motywem ludzkiej głowy,  
Antiphonarium 8/RL, ob. APB. 

 

Il.313. Inicjał kaligraficzy 

z motywem głowy Chrystusa,  
Antiphonarium 8/RL, ob. APB. 
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Il.314. Inicjały kaligraficze z motywem błaznów w czepcach z oślimi uszami  

gwiżdżącymi na palcach (po lewej) i dmącymi w szałamaję (po prawej),  
Graduale 1/RL, ob. APB. 

 

  
Il.315. Inicjał kaligraficzy „S” 

z ażurową strukturą wachlarzowatych 
układów szypułkowych,  

Graduale 1/RL, ob. APB. 

 

Il.316. Inicjał kaligraficzy „L” 

ozdobiony siatką  
trójwymiarowych kwadratów,  

Psalterium Ms. Czart. 3619, ob. BCz. 
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Il.317. Inicjał kaligraficzy „S” 

ozdobiony celtycką plecionką,  
Psalterium Ms. Czart. 3619, ob. BCz. 

 

Il.318. Inicjał kaligraficzy „C” 

ozdobiony liśćmi przypominającymi 
kształtem dojrzałe nasiona cisu,  

Graduale 10/RL, ob. APB. 
 

  
Il.319. Inicjał kaligraficzy „H” 

ozdobiony czteropłatkowymi kwiatuszkami  
wpisanymi w kratownicę,  

Graduale de tempore 3/RL, ob. APB. 
 

Il.320. Inicjał kaligraficzy „L” 

ozdobiony palmetkami  

wpisanymi w kratownicę,  

Graduale de tempore 2/RL, ob. APB. 
 

 
Il.321. Inicjał kaligraficzy „V” z motywem wielopłatkowych kwiatuszków wpisanych  

w siatkę rombów, Antiphonarium 4/RL, ob. APB.  
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Il.322. Inicjał kaligraficzy  

z ornamentem geometrycznym,  

Psalterium Ms. Czart. 3619, ob. BCz. 

 

Il.323. Inicjał kaligraficzy  
z ornamentem geometrycznym,  

Graduale de tempore 2/RL, ob. APB. 

 

  
Il.324. Inicjał kaligraficzy  
z ornamentem roślinnym,  

Antiphonarium Przyb. 1/74, ob. BJ. 

 

Il.325. Inicjał kaligraficzy  
z ornamentem roślinnym,  
Graduale 1/RL, ob. APB. 

 

  
Il.326. Inicjał kaligraficzy  
z ornamentem roślinnym,  

Graduale 10/RL, ob. APB. 

 

Il.327. Inicjał kaligraficzy  
z motywem głowy młodzieńca,  

Psalterium Ms. Czart. 3619, ob. BCz. 

 



  

 

  

508 

 

  
Il.328. Inicjał kaligraficzy  

z motywem głowy młodzieńca,  
Antiphonarium  Przyb. 1/74, ob. BJ. 

 

Il.329. Inicjał kaligraficzy  
z motywem głowy starca,  

Psalterium Ms. Czart. 3619, ob. BCz. 

 

 

 

  

Il.330. Inicjały kaligraficzne  

z motywem głowy młodzieńca oraz starca,  
Antyfonarz wrocławski M 1244, ok. 1387 r., 
ob. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.  

Il.331. Inicjał kaligraficzy  
z motywem głowy młodzieńca,  

Antyfonarz bp Zbigniewa Oleśnickiego,  
ok. 1423 r., ob. AKMW, sygn. 47 KP. 
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Il.332. Inicjał ujęty w ramę   

z motywem geometrycznym,  

Graduale de tempore 2/RL, ob. APB. 

 

 

Il.333. Inicjał ujęty w ramę   
z motywem geometrycznym,  

Graduale de tempore 3/RL, ob. APB. 

 

 

 

 

 
Il.334. Inicjał ujęty w ramę   

z motywem geometrycznym,  

Psalterium BDSd 176, ob. BDS. 

 

Il.335. Inicjał ujęty w ramę   
z motywem roślinnym,  

Graduale  BOZ 151, ob. BN. 
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Il.336. Inicjał ujęty w ramę   

z ornamentem geometrycznym 

namalowanym płynnym złotem,  
Antiphonarium 16/RL, ob. APB. 

 

Il.337. Inicjał ujęty w ramę   
z ornamentem maureskowym 

namalowanym płynnym złotem,  
Antiphonarium MDSd 1689, ob. MDS. 

 

 

 

 

 

 

Il.338. Inicjał ujęty w ramę   
z ornamentem maureskowym 

namalowanym płynnym złotem,  
Psalterium Ms. Czart. 3619, ob. BCz. 

 

Il.339. Inicjał ujęty w ramę   
z ornamentem maureskowym 

namalowanym płynnym złotem,  
Graduale Odrowążów 7/RL, ob. MPL. 
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Il.340. Inicjał ujęty w ramę ozdobiony 

złotem płatkowym,  
Graduale 1/RL, ob. APB. 

 

Il.341. Inicjał ujęty w ramę ozdobiony 
złotem płatkowym,  

Antiphonarium 8/RL, ob. APB. 

 

 
Il.342. Inicjał ujęty w ramę ozdobiony motywem kwiatów polnych,  

Graduale 1/RL, ob. APB. 

 

 
Il.343. Inicjał ujęty w ramę ozdobiony motywem kwiatów polnych,  

Antiphonarium 8/RL, ob. APB. 
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Il.344. Postacie ludzkie we floraturze – walczący „dzicy ludzie”, 

Mszał wawelski 2 KP, fol. XVII, ok. 1450 r., ob. AKMW. 

 

 

 
Il.345. Zwierzęta we floraturze – 

Antyfonarz bp Zbigniewa Oleśnickiego,  
fol. 241v, ok. 1423 r., ob. AKMW, sygn. 47 KP. 
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Il.346. Floratura marginalna,  

Graduale BDSd 174, ob. BDS. 

 

Il.347. Floratura marginalna 

Antiphonarium Przyb.1/74, ob. BJ. 

 

  
Il.348. Floratura marginalna wyrastająca  
z narożnika ramki inicjałowej (wyciętej),  

Psalterium BDSd 175, ob. BDS. 

Il.349. Floratura marginalna z kwiatami, 

Graduale 5/RL, ob. APB. 
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Il.350. Wić roślinna z dekoracją piórkową,  

Psalterium 13/RL, ob. APB. 

 

 

 
Il.351. Luźno rzucona na margines karty gałązka,  

Psalterium 12/RL, ob. APB. 
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Il.352. Luźno rzucona na margines karty gałązka,  

Psalterium 6/RL, ob. APB. 

 

  
Il.353. Ptaszek o zielonym upierzeniu  

wśród listowia, 
Psalterium 6/RL, fol. 145, ob. APB. 

Il.354. Złote krople  
na przegubach gałązek  

i w rozwidleniach listowia,  

Antiphonarium MDSd 1689, ob. MDS. 
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Il.355. Ptaszki w gęstwinie floratur marginalnych, 

Graduale 7/RL, ob. MPL. 

 

  
Il.356. Ptaszki  

w gęstwinie floratur marginalnych, 
Graduale 78/RL, ob. APB. 

 

Il.357. Stylizowane kwiatony  

we floraturze, 

Graduale 7/RL, ob. MPL. 
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Il.358. Pojedyncza łodyga roślinna  

wyrastająca z narożnika ramki, 
Antiphonarium 8/RL, ob. APB. 

 

 

 
Il.359. Floratura marginalna  

zajmująca dolny margines karty, 
 Graduale 1/RL, ob. APB. 
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Il.360. Jasnożółta bordiura, 
Graduale 7/RL, ob. MPL. 

 

 
Il.361. Jasnożółta bordiura, 

Mszał jasnogórski Jagiellonów, fol. 157, 1506 r., 

Ob. Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie, sygn. III-3, olim.R.589. 
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Il.362. Floratury zamknięte w pionowych prostokątach  

przylegających do zewnętrznych krawędzi fazowanych ram  
przy inicjałach figuralnych, 

Graduale Ms. Czart. 3620, ob. BCz. 

 

 


