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Słowo wstępne

Co mówią stare rękopisy – zamierzeniem autorów jest ukazanie sposobów 
badania starych ksiąg rękopiśmiennych, przedstawienie różnych przypad-
ków, kiedy rękopis średniowieczny do nas przemawia, bo stare rękopisy 
mówią w sposób specyficzny, specjalnym językiem. Ten kod można zrozu-
mieć, jego odczytywanie oraz interpretacja to przygoda – naukowa, intelek-
tualna, dająca satysfakcję, przyjemna. Mamy nadzieję, że będzie to przygoda 
także dla tych, którzy do naszej książki sięgną, być może nasi studenci lub 
koledzy filologowie, choć zwracamy się do wszystkich zainteresowanych 
językiem, jakim mówią stare księgi, do amatorów starych książek w ogóle. 
Nasze opracowanie zostało pomyślane jako książka na jeden wieczór (stąd 
jej niewielkie rozmiary), którą będzie można ogarnąć w całości, i po której 
zostanie jakieś wspomnienie, jakiś smak, jakiś klimat… niecodzienny.

Ukazane tutaj rękopisy należą do grupy romańskich: francuskie i włoskie 
(ze względu na specyfikę pola badawczego obydwu autorów), z kolekcji „ber-
lińskiej”, tzw. „Berlinki” przechowywanej obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej. 

W jaki sposób kolekcja „berlińska” znalazła się w Krakowie? Otóż 
począwszy od roku 1941, w wyniku bombardowań Berlina przez siły 
alianckie, 41 konwojów ciężarówek wyjechało z tego miasta, wywożąc 
najcenniejsze zbiory z Preussische Staatsbibliothek, w celu zdeponowa-
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nia ich w zamkach, klasztorach i grotach, odpowiednio przygotowanych. 
Być może wystarczyłaby wówczas jedna bomba, żeby skarby bezcenne dla 
kulturowego dziedzictwa Europy zostały bezpowrotnie utracone. Część 
z tych zbiorów trafiła do miejscowości Fürstenstein (dzisiaj Książ), a po-
tem do miejscowości Grüssau (dzisiaj Krzeszów). Były to miasta należące 
wówczas do III Rzeszy, które stały się miastami polskimi po zmianie gra-
nic w roku 1945. W wyniku II wojny światowej i porozumień zawartych 
w Poczdamie, tereny położone na zachód i północ od granicy Polski z 1939 
r. stały się integralną częścią państwa polskiego. Były to tzw. Ziemie Odzy-
skane. Zarządzeniem Ministra Oświaty z grudnia 1945, w sprawie zabez-
pieczenia księgozbiorów opuszczonych i porzuconych, powołano urząd 
Delegata Ministerstwa Oświaty dla zabezpieczenia takich właśnie zbio-
rów na Ziemiach Odzyskanych, w tym m. in. na terenie Dolnego Śląska. 
Księgozbiory odnalezione i zabezpieczone (ocalone być może przed znisz-
czeniem), w tym zbiory z Berlina, znajdujące się po wojnie na terenie Dol-
nego Śląska, przewożono do Gmachu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, 
w której mieściła się siedziba Delegata. Po likwidacji Delegatury w roku 
1951, Ministerstwo Oświaty przekazało Bibliotece Jagiellońskiej, jako de-
pozyt Skarbu Państwa, zbiory pochodzące z Preussische Staatsbibliothek 
w Berlinie. Ponieważ dobra te nie zostały skonfiskowane, lecz znalezio-
ne (już na terenie Polski), w związku z tym nie mają tutaj zastosowania 
postanowienia konwencji haskiej. Zgodnie z prawem, zbiory te są obec-
nie własnością Skarbu Państwa Polskiego, a Biblioteka Jagiellońska – ich 
depozytariuszem. Rolą naukowca nie jest ustosunkowywanie się do kwe-
stii dyplomatycznych. W obecnej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest 
prowadzenie badań nad tą kolekcją, w celu podzielenia się wiedzą o niej 
z polską i międzynarodową społecznością uczonych, a także z wszystki-
mi miłośnikami starych książek, zainteresowanych tą tematyką. Wracając 
jeszcze do losów wojennych tej kolekcji, na uwagę zasługuje fakt, że być 
może „opatrznościowo” Niemcy przewieźli tę kolekcję z Książa do Krze-
szowa, ponieważ zamek w Książu, wiosną 1945 został spalony przez Ar-
mię Czerwoną, i dzisiaj tego księgozbioru by nie było.

Co zawiera „Berlinka” krakowska? Przede wszystkim druki: inkunabuły 
(czyli druki z XV wieku), post-inkunabuły (druki z XVI wieku), starodruki 
(późniejsze – do roku 1830). Znaczną część stanowią rękopisy. Jeśli chodzi 
o rękopisy oprawne, jest tutaj: 91 sztambuchów, 15 rękopisów amerykań-

skich, 235 rękopisów francuskich, 1 okcytański, 106 hiszpańskich, 3 portugal-
skie, 133 włoskich, 140 greckich, 67 łacińskich (w dwóch ciągach: rękopisów 
łacińskich i rękopisów teologicznych łacińskich), 78 niemieckich, 44 arabskie, 
1 armeński, 24 chińskie, 11 syryjskich, ok. 80 retoromańskich, ponad 90 sło-
wiańskich, ponad 190 tomów zbiorów genealogicznych, oraz 35 innych rę-
kopisów (m. in. zbiory z Królewskiej Akademii Sztuki z Berlina). Najstarsze 
rękopisy pochodzą z VIII-IX wieku, co na ziemiach polskich jest wyjątkowe, 
najmłodsze z XX wieku. Oprócz tego, „Berlinka” zawiera luźne materiały rę-
kopiśmienne w pudłach: zbiór autografów (ok. 200 pudeł – zbiór fragmen-
tów z całej Europy, od średniowiecza do XX wieku); zbiór Karola Varnhagena 
(również autografy, z XVIII-XIX wieku, cenne dla badań nad romantyzmem 
niemieckim, ok. 300 pudeł); sześć spuścizn (materiałów archiwalnych do ży-
cia i działalności określonej osoby) po następujących osobach: Jacob Micha-
el Reinhold Lenz, Wilhelm von Humboldt, Alexander von Humboldt, Georg 
Schweinfurth, Gustaw Freytag, Hoffmann von Fallersleben.1

W tym wszystkim, bardzo bogata i różnorodna jest kolekcja rękopisów 
francuskich i włoskich, zarówno średniowiecznych jak i nowożytnych. Wśród 
francuskich rękopisów nowożytnych znajdujemy, między innymi, traktaty 
filozoficzne, dzieła Voltaira, D’Alemberta, unikatowe dzienniki z kampanii 
napoleońskich, opracowania historiograficzne, bardzo interesujące dla Po-
laków opisy dworu króla polskiego oraz Sejmu z okresu przedrozbiorowe-
go, a także dzieła, które nie weszły do kanonu literatury francuskiej. Bar-
dzo ważne są również dzienniki z podróży do krajów egzotycznych, dzieła 
moralizatorskie, dydaktyczne, dające obraz mentalności minionych epok 
oraz jej rozwoju., itd. Z kolei włoskie rękopisy nowożytne zawierają wie-
le relacji dyplomatycznych z dworów europejskich, sprawozdania z dworu 
papieskiego i opisy poszczególnych konklawe, dzieła historiograficzne, po-
lityczne (w tym szereg satyr politycznych) i filozoficzne, między innymi au-
torstwa Sarpiego i Campanelli, zbiory poezji, które częściowo tylko ukazały 
się wówczas drukiem, traktaty naukowe, dzienniki podróży i inne teksty 
rzucające światło na kulturę europejską tamtego okresu. 

W niniejszej książce chcemy skupić się na rękopisach średniowiecz-
nych. Otóż francuskie i włoskie rękopisy średniowieczne w „Berlince” 

1 Na podstawie zestawienia przygotowanego przez Panią dr Monikę Jaglarz, kie-
rownika Oddziału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej.
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krakowskiej zawierają zarówno skarby artystyczne jak i filologiczne. Oto 
kilka przykładów:
• rękopis gall. fol. 211

Wykonany po roku 1486, we Flandrii burgundzkiej. Wyjątkowy ze 
względu na oprawę oraz na tekst jaki zawiera. Jest to oprawa wenecka 
typu „cuoi d’oro”, czyli „złote skóry”, przez deformację poetycką zwane 
także „cuori d’oro” („złote serca”) – tylko trzy inne oprawy tego typu są 
znane na świecie. Wyjątkowy także pod względem tekstologicznym. Jest 
to jedyny zachowany dzisiaj egzemplarz francuskiego tłumaczenia, wy-
konanego przez Jeana L’Orfèvre’a (sługę księcia burgundzkiego, Filipa 
Dobrego) łacińskiego dzieła autorstwa Antonia Beccadellego (znanego 
także jako Panormitanus): De dictis et factis Alphonsi regis („O słowach 
i czynach króla Alfonsa”), z komentarzem Eneasza Sylwiusza Piccolomi-
niego, przyszłego Piusa II.2

• rękopis gall. fol. 205
Wykonany w Paryżu, w latach 1470-1480, zawierający anonimowe fran-
cuskie tłumaczenie Somnium Viridarii („Sen o sadzie”). Cenny ze wzglę-
du na miniatury wykonane przez jednego z uczniów bardzo znanego 
Mistrza Franciszka.

• rękopis gall. fol. 130
Jedyny zachowany dzisiaj egzemplarz Histoire de la reine Berthe et du 
roy Pepin („Historia o królowej Bercie i królu Pepinie”) – piętnastowiecz-
nej przeróbki na język prozy wcześniejszej chanson de geste, znanej jako 
Berte as grans piés („Berta wielkostopa”, w dziewiętnastowiecznym pol-
skim tłumaczeniu: „Berta z wielkiemi nogami”).3

• rękopis gall. fol. 217
Niewielki fragment pochodzący z jednej z najstarszych kopii Estoire del 
saint Graal („Historia świętego Graala”), pierwszej części ogromnego 
korpusu Lancelot-Graal, powstałego w latach 1215-1235.4

2 Zob. Piotr Tylus, „Le manuscrit unique d’un texte du XVe siècle: Les fais et dits d’Al-
phonce, roy d’Arragon et de Naples”, in Romanica Cracoviensia 2004/4, s. 154-159.

3 Zob. Histoire de la Reine Berthe et du Roy Pepin, mise en prose d’une chanson de 
geste, édition critique par Piotr Tylus, Textes Littéraires Français 536, Droz, Ge-
nève 2001.

4 Zob. Piotr Tylus, „Fragment de Cracovie de l’Estoire del saint Graal”, in Cultura 
Neolatina, anno LXIII (2003), fasc. 1-2, s. 73-81.

• rękopis gall. fol. 178a
Niewielki fragment pochodzący z jednej z najstarszych kopii Prophecies 
de Merlin („Przepowiednie Merlina”), powieści powstałej około roku 
1276.5

• rękopis gall. fol. 178b
Fragment bardzo niegdyś popularnej Powieści o Róży, pochodzący z po-
czątku XV wieku.

• rękopis gall. fol. 188
Trzynastowieczny fragment znanej powieści Tristan en prose („Tristan 
prozą”), należący także do Folie Lancelot („Szaleństwo Lancelota”).6

• rękopis gall. fol. 182
Kompilacja tekstów religijnych i dydaktycznych (trzecia ćwierć XIV wie-
ku). Z tekstów bardziej znanych należy wymienić fragmenty Livre du 
Tresor („Skarbnica wiedzy”) Brunetto Latiniego, Quatre âges de l’Homme 
(„Cztery okresy życia człowieka”) Philippe’a de Novare, Złotej Legendy 
Jakuba de Voragine.7

• rękopis ital. fol. 149
Spisana w roku 1381 kopia tłumaczenia Stratagemata Frontinusa. Język 
posiada wyraźne cechy weneckie, choć kopista pochodzi z Bolonii. Ale, 
oprócz języka, ważna jest niepowtarzalność tego tekstu − nie jest znane 
inne tłumaczenie tego dzieła na język wernakularny Półwyspu Apeniń-
skiego. 

• rękopis ital. fol. 174
Najstarsze znane włoskie tłumaczenie komentarza do Boecjusza. Tłu-
maczenie (volgarizzamento) musiało zostać sporządzone niewiele po 
tym, jak powstał łaciński oryginał autorstwa Mikołaja Triveta. 

• rękopis ital. quart. 33
Szesnaście kart zawierających fragmenty powieści o Aleksandrze nale-
żącej do popularnego średniowiecznego cyklu, który krążył w tłuma-

5 Zob. Piotr Tylus, „Fragment de Cracovie des Prophécies de Merlin”, in Romanica 
Cracoviensia 2002/2, s. 201-206.

6 Zob. Piotr Tylus, „Fragment de Cracovie d’un roman arthurien”, in Jeux de la va-
riante dans l’art et la littérature du Moyen Age (Mélanges Anna Drzewicka), Viri-
dis, Kraków 1997, s. 103-114.

7 Zob. Piotr Tylus, „Fragment d’une compilation de textes religieux et didactiques”, 
in Romanica Cracoviensia 2006/6, s. 115-135.
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czeniach na wiele języków. Rękopis włoski, najstarsza kopia tej wersji 
powieści (znanej jako Historia de preliis), jest bardzo bogato zdobiony, 
zawiera 42 miniatury, ilustrujące przygody króla.

• rękopis ital. quart. 72
Kronika padewskiego rodu da Carrara napisana przez Gatarich. Ten ręko-
pis przez długi czas znajdował się w bibliotekach klasztorów kamedułów, 
najpierw w Wenecji, a potem w Rzymie. Swego czasu był bardzo poszuki-
wany przez współczesnych wydawców kroniki, którzy sądzili, że znajduje 
się w nim wersja napisana przez Bartłomieja Gatariego. Jak dowodzą naj-
nowsze badania8, kopia zawiera tekst zredagowany przez Andrzeja, młod-
szego brata Bartłomieja, choć we wstępie mówi się właśnie o Bartłomieju.

• rękopis ital. quart. 48
Jedwabna, oryginalna oprawa medycejska to prawdziwy rarytas. Równie 
ważny jest tekst, który został zapisany w rękopisie: Giuochi matematici 
(„Zabawy matematyczne”), zbiór zagadek i zabaw matematycznych ze-
brany przez Piera Filicaję specjalnie dla Juliana Medyceusza9, miłośnika 
litaratury i nauk ścisłych oraz mecenasa sztuki. 

• rękopis ital. quart. 78
Vita di Cristo („Żywot Chrystusa”). Powstały w XV wieku, niewydany, nie-
zwykle ciekawy z punktu widzenia języka, jakim został napisany. Ma wy-
raźne cechy tzw. area mediana, obszaru obejmującego Umbrię, Marche, 
część Lacjum i Kampanii. 
Obecna Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz została za-

łożona w 1661 roku przez Fryderyka Wilhelma von Brandenburg jako Bi-
blioteka książęco-elektorska w Colln nad Sprewą. W roku 1701 Fryderyk 
I Pruski przemianował ją na Królewską Bibliotekę w Berlinie. Likwidacja 
monarchii w Niemczech po zakończeniu I Wojny Światowej uczyniła ko-
nieczną kolejną zmianę nazwy i tak nazwa została zmieniona na Preussi-
sche Staatsbibliothek, czyli Pruską Bibliotekę Państwową, w której znajdo-
wały się rękopisy będące przedmiotem tej książki, przechowywane obecnie 
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

8 Zob. Roman Sosnowski, „A recovered copy of Cronaca Carrarese”, in Fibula 
3/2009, s. 39-50.

9 Chodzi o Juliana Młodszego, księcia Nemours (1479-1516), którego sarkofag w ko-
ściele św. Wawrzyńca we Florencji wyrzeźbił Michał Anioł. 

Od samego początku istnienia tej biblioteki był tam zbiór rękopisów 
francuskich: Manuscripta gallica, to wszystkie te, które noszą w sygnaturze 
przedrostek ‘Gall.’ Fryderyk Wilhelm posiadał dwa rękopisy średniowieczne 
o tym przedrostku, obydwa znajdują się w Krakowie. Jeden jest bogato ilu-
minowany: rękopis gall. fol. 131 (opis pogrzebu Anny z Bretanii sporządzo-
ny przez Piotra Choque; umarła w Blois w 1514; żona Karola VIII i Ludwika 
XII – królów Francji, a wcześniej Maksymiliana I, dzięki czemu była przez 
pewien czas nie tylko królową Francji, lecz także arcyksiężną austriacką). 
Drugi rękopis, który stanowił podstawę kolekcji francuskich rękopisów śre-
dniowiecznych w tym księgozbiorze to gall. oct. 1. Jest to Abrégé des Chro-
niques de France („Skrót kronik francuskich”) Noëla de Fribois, ukończo-
nych w 1459 (od rzekomego pochodzenia trojańskiego Francuzów do roku 
1383)10. Książę-elektor posiadał również rękopisy francuskie nowożytne, 
dość dużo, wszystkie sygnatury gall. fol. od 1 do 120, ale żaden z nich nie 
znajduje się w Krakowie, ponieważ sygnatury krakowskie zaczynają się od 
gall. fol. 121. Należy dodać, że w Krakowie jest dzisiaj więcej francuskich 
rękopisów nowożytnych niż w Berlinie. Również rękopisy włoskie, w licz-
bie co prawda znacznie skromniejszej, znajdują się w zbiorach berlińskich 
niemal od początku. Przy czym, jako pierwsze przybyły do Berlina rękopi-
sy nowożytne, te średniowieczne są rezultatem przemyślanych zakupów, 
w większości już w XIX wieku. W roku 1827, kiedy to Fryderyk Wilken prze-
prowadził reorganizację biblioteki polegającą m.in. na wydzieleniu poszcze-
gólnych grup językowych manuskryptów i ich konsekwentnym katalogowa-
niu, w zbiorach biblioteki pozostawały w sumie 63 rękopisy włoskie (55 
w formacie in folio, 7 w formacie in quarto i 1 w formacie in octavo)11. 

Zwłaszcza od XIX wieku, kolekcja francuskich i włoskich rękopisów śre-
dniowiecznych tworzyła się według kryteriów filologicznych, począwszy od 
epoki romantyzmu, kiedy pojawiło się ogromne zainteresowanie średnio-
wieczem, także, a może przede wszystkim, bardzo bogatym średniowieczem 
francuskim, które znacząco wpłynęło na rozwój kultury zachodnioeuropej-
skiej w tamtych czasach. Pamiętajmy również, że filologia romańska naro-

10 Por. Jean Lemaire de Belges, Les Illustrations de Gaule et Singularités de Troie; 
także Niemcy wierzyli w swoje trojańskie pochodzenie.

11 Zob. Friedrich Wilken, Geschichte der Bibliothek zu Berlin, Duncker und Hum-
blot, Berlin 1828, s. 166.
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dziła się w XIX wieku w Niemczech, i w ogóle filologia pojmowana jako tek-
stologia i edytorstwo naukowe tekstów (np. Karl Lachmann, Georg Heinrich 
Pertz, Valentin Rose, itd.). Kryteria filologiczne były widoczne przy nabywa-
niu rękopisów zwłaszcza w latach 1870-1918, ale też do II wojny światowej. 
Lecz nie były one jedyne. Drugim kryterium wyboru było kryterium ikono-
graficzne; pamiętajmy, że to, co stanowi o cenie rękopisu średniowiecznego, 
z punktu widzenia antykwarycznego czy aukcyjnego, to jest poziom arty-
styczny oprawy (jeśli jest oryginalna) oraz ilość miniatur i przez kogo zo-
stały wykonane. W 1882 roku, Biblioteka Królewska w Berlinie kupuje całą 
kolekcję księcia Hamiltona (katalog tej sprzedaży jest dzisiaj prawdziwym 
unikatem); a w 1887 – część kolekcji Thomasa Phillippsa, wśród których 
znajdowało się wiele cennych egzemplarzy średniowiecznych rękopisów 
francuskich i włoskich. Jednak z powodów finansowych biblioteka odsprze-
daje najbardziej iluminowane rękopisy z kolekcji Hamiltona. Rękopisy z tych 
kolekcji to Manuscripta Hamiltoniana i Manuscripta Phillippsiana, których 
sygnatury noszą przedrostki ‘Ham.’ i ‘Phill.’

W jaki sposób tworzyła się kolekcja berlińska rękopisów francuskich 
i włoskich? Oprócz podstawy należącej do księcia-elektora Brandenburgii, 
rękopisy pochodzą z kolekcji prywatnych (np. od rodziny hrabiów Star-
hembergów w Eferding), oraz przede wszystkim z zakupów od różnych 
antykwariuszy i na aukcjach. W związku z tym należy przyznać, że w du-
żej mierze nie jest to kolekcja jednolita, albo inaczej mówiąc: nie składa się 
z elementów jednolitych, jak to bywa w innych europejskich odpowiedni-
kach dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej, np. w Bibliothèque Nationale 
de France, gdzie znajdujemy setki rękopisów należących niegdyś do książąt 
burgundzkich, czy do kardynała de Richelieu, czy do kardynała Mazarin, itd., 
posiadających wspólną historię, ale tam książki „wędrowały” w nieco od-
mienny sposób.

Fakt, że dzisiaj w „Berlince” krakowskiej znajduje się ponad 350 rękopi-
sów francuskich i włoskich (średniowiecznych i nowożytnych) nie świadczy, 
że taka jest liczba tekstów. Czasem są to prawdziwe korpusy, zawierające 
kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tekstów. Często znajdują się tu-
taj prawdziwe unikaty, tzn. jedyne znane na świecie rękopisy przekazujące 
dany tekst, np. wspomniane tłumaczenie De dictis et factis Alphonsi regis, 
czy Historia o królowej Bercie i królu Pepinie.

Z jakiego okresu są te zabytki? Najstarsze rękopisy francuskie i włoskie 
pochodzą z XIII wieku (siedem rękopisów francuskich oraz jeden włoski). 
Na szczególną uwagę zasługują te właśnie rękopisy, ponieważ wprawdzie 
w wieku XIII literatura francuska była już w pełni rozkwitu, i powsta-
ło wówczas bardzo dużo utworów w tym języku, ale dotarły one do nas 
głównie dzięki późniejszym kopiom; natomiast kopie trzynastowieczne są 
rzadkością nawet we Francji. Tym bardziej powyższe uwagi dotyczą Włoch, 
gdzie rozkwit literatury nastąpił nieco później, w XIV wieku. Rękopisy trzy-
nastowieczne i te z początku XIV wieku są bardzo cenne także dla badaczy 
historii języka.

Jaka jest wartość ikonograficzna tych rękopisów? Otóż część przechowy-
wanych w Krakowie egzemplarzy zawiera miniatury. W niektórych zapla-
nowano miniatury (pozostawiono wolne miejsce na ich wykonanie), ale te 
rękopisy nigdy nie zostały wykończone. Pewna część nie posiada miniatur, 
ale są w nich np. staranne inicjały i inne zdobienia, co sprawia, że także są to 
kodeksy, choć w mniejszym stopniu, luksusowe. Należy podkreślić, że ręko-
pisy przechowywane w Krakowie tworzą kolekcję bibliofilską, w odróżnie-
niu od kolekcji typowo uniwersyteckich.

Dzięki prowadzonemu w ostatnich latach przez grupę Fibula projektowi 
powstały naukowe katalogi całej kolekcji rękopisów romańskich (francu-
skich, włoskich, hiszpańskich, katalońskich, portugalskich) opublikowane 
w bazie danych na stronie internetowej http://info.filg.uj.edu.pl/fibula oraz 
ogłoszone drukiem w Collectio Fibulæ w latach 2010-2012. Te działania 
przyniosły efekt w postaci zwiększonego zainteresowania rękopisami z ko-
lekcji berlińskiej ze strony badaczy głównie z Francji i Włoch. Dodatkowo 
powstają edycje krytyczne najciekawszych tekstów romańskich z kolekcji. 

W serii e-fibula, zgodnie z zamierzeniami jej twórców, będą wydawane 
monografie poświęcone rękopisom i starym tekstom, powszechnie i bez-
płatnie dostępne jako e-booki. Jako pierwszą pozycję w serii proponujemy 
poszerzone i poprawione wydanie książki ukazującej metody pracy badaw-
czej nad rękopisami, która po raz pierwszy ukazała się w 2010 roku.  ¶
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1. Podział rękopisów

Proponujemy rozpocząć przygodę ze starymi książkami od typów ręko-
pisów, a tym samym od typów tekstów średniowiecznych, ponieważ cechy 
danego rodzaju rękopisów zależą od rodzaju tekstów, jakie przekazują, i tak 
np. inny jest charakter ilustracji w rękopisach literackich a inny w rękopi-
sach medycznych, podobnie inny charakter ilustracji spotykamy w ręko-
pisach przekazujących teksty encyklopedyczne, gdzie obraz pełni funkcję 
komplementarną dla słowa (podobnie jest w dzisiejszych encyklopediach), 
a inny w rękopisach literackich, w których obraz stanowi interpretację sło-
wa. Nie sposób usłyszeć jak „mówią” rękopisy i że „mówią” na wiele spo-
sobów, jeśli wcześniej nie uświadomimy sobie bogactwa i różnorodności 
piśmiennictwa tej odległej epoki. Średniowiecze nie było „ciemne” – to już 
niemodny przesąd, którego nie warto odświeżać, nie było „ciemne” w spo-
sób dosłowny – popatrzmy choćby na bogactwo kolorów, kiedy malarstwo 
gościło w książkach; nie było „ciemne” na poziomie intelektualnym – przy-
pomnijmy, że to właśnie wtedy powstają pierwsze uniwersytety, te z któ-
rych jesteśmy tak bardzo dumni dzisiaj, powstają wtedy, ponieważ właśnie 
wtedy jest obecna bardzo silna potrzeba poznania, wiedzy. Średniowiecze 
było „oświecone” i świadczy o tym także ogromna różnorodność tekstów, 
które właśnie wtedy rodziły się w ludzkich głowach i sercach, by nabrać 
kształtu na pergaminowych kartach rękopisu. Ukazując różnorodność tej 

produkcji, posłużymy się przykładami z kolekcji „berlińskiej”, zarówno tej 
przechowywanej obecnie w Krakowie jak i tej, która pozostała w Berlinie 
– pierwotnie był to jeden i ten sam księgozbiór. Następnie zostaną przed-
stawione reprodukcje z rękopisów „Berlinki” krakowskiej wraz z krótkim 
komentarzem. Pragniemy zaznaczyć, że poniższa prezentacja nie ukazuje 
piśmiennictwa średniowiecznego w całej jego okazałości, lecz ogranicza się 
do typów tekstów i rękopisów we wspomnianej kolekcji.

1.1 Rękopisy religijne

1.1.1 Biblia
Bardzo liczną grupę stanowią rękopisy o tematyce religijnej. Oczywiście eg-
zemplarze Biblii, tej łacińskiej, czyli Wulgaty (obecnie najliczniejsze średnio-
wieczne rękopisy to właśnie rękopisy Biblii), ale też obecne są tłumaczenia 
czy raczej adaptacje na języki wernakularne (narodowe). Należy tutaj nad-
mienić, że ówczesne władze kościelne nie obawiały się tłumaczeń Biblii na 
języki narodowe i takie tłumaczenia (przynajmniej częściowe) są obecne na 
długo przed Reformacją1. Wystarczy tutaj przytoczyć La Grand Bible de No-
stre Dame („Wielka Biblia Najświętszej Maryi Panny”) w rękopisie Ham. 191 
(348 zachowanych aleksandrynów), czy Bible historiale completee w rękopi-
sie Phill. 1906 – tłumaczenie ksiąg historycznych Biblii, którego autorem był 
Guiard Desmoulins, lub des Moulins (przełom XIII i XIV wieku).

1.1.2 Hagiografia
Bardzo liczne są utwory hagiograficzne, czyli żywoty świętych. Dzisiaj wie-
lu to śmieszy, ale wówczas służyło zbudowaniu duchowemu i moralnemu. 
Nurt szeroko reprezentowany w literaturze średniowiecznej; pamiętajmy, 
że najstarszy zachowany literacki zabytek języka francuskiego posiada taki 
właśnie charakter: Cantilène de sainte Eulalie („Kantylena o świętej Eula-
lii”), powstała około roku 880. Począwszy od XIII wieku, wraz z nastaniem 
zakonów żebraczych (Zakon Kaznodziejski, powszechnie znany jako do-

1 Kościół obawiał się natomiast tłumaczeń traktatów teologicznych, ponieważ 
mogły rodzić herezje.



18 19

minikanie, oraz Bracia Mniejsi, czyli franciszkanie), teksty hagiograficzne 
organizują się w obszerne zbiory (można tutaj mówić o wręcz opasłych 
rękopisach), i poszczególne utwory przybierają formę krótką, w wyniku 
całkowicie wówczas nowej mody, tzw. legenda nova (podstawowym celem 
owej formy krótkiej była użyteczność na potrzeby kaznodziejskie). Przykła-
dem takiego zbioru jest rękopis gall. fol. 156 (ponad czterysta kart), zawie-
rający jedną z kilkunastu średniofrancuskich wersji Złotej Legendy Jakuba 
de Voragine – bardzo popularnej do XVI wieku. 

1.1.3 Kazania
Zachowało się też wiele kazań z tamtego okresu. Przypomnijmy, że jeden 
z najstarszych zabytków języka francuskiego to Sermon sur Jonas („Kazanie 
o Jonaszu”), z I połowy X wieku. Opracowywano wówczas zbiory tzw. kazań 
modelowych, na których wzorowali się duchowni, przygotowując swoje wła-
sne kazania (praktyka do dzisiaj stosowana przez duchowieństwo). Póżniej 
stają się modne także zbiory przeznaczone dla świeckich, można powiedzieć 
„do poczytania”. Częste są również księgi zawierające kazania sławnych ka-
znodziejów. Przykładem jest tutaj rękopis Phill. 1925, przekazujący tłumacze-
nie na francuski Sermones per annum („Kazania na cały rok”) świętego Ber-
narda z Clairvaux, wielkiego i znanego francuskiego cystersa z XII wieku.

1.1.4 Godzinki
Nie sposób nie wspomnieć tutaj o tzw. livres d’heures, bardzo często bogato 
zdobionych. Popularnie nazywane Godzinkami, były to modlitewniki głów-
nie dla świeckich, zawierały modlitwy do Najświętszej Maryi Panny oraz do 
świętych. Przygotowywane często w językach wernakularnych, czasem te 
ostatnie przeplatały się z łaciną. Doskonałym przykładem jest tutaj rękopis 
theol. lat. quart. 7, piękny, bogato zdobiony egzemplarz bibliofilski, godny 
nawet kolekcji książęcej.

1.2 Rękopisy literackie

1.2.1 Pieśni o czynach
Wspomniane teksty hagiograficzne w dużym stopniu należą do grupy li-
terackich: fikcja przeplata się w nich z prawdą historyczną, a nad wszyst-
kim dominuje prawda ponadczasowa2. Natomiast bardzo licznie, ogólnie 
w średniowieczu oraz w tej kolekcji, są reprezentowane teksty literackie jako 
takie. Jeśli chodzi o chansons de geste („pieśni o czynach” – epopeje rycerskie), 
w samej Francji zachowało się około stu takich utworów (w całości lub we 
fragmentach), klasyczny przykład stanowi Pieśń o Rolandzie. W naszej ko-
lekcji występuje inna znana pieśń pt. Aspremont, opowiadająca o ekspedy-
cji Karola Wielkiego przeciwko poganom w Italii (rękopis gall. quart. 48), 
czy Fierabras, przedstawiająca przygody pewnego wielkoluda pogańskiego 
o tym właśnie imieniu (rękopis gall. oct. 41). Pieśni o czynach pisano wier-
szem: początkowo dziesięcio-, później dwunastozgłoskowcem, podzielone 
na tzw. lessy (jednostki liryczno-narracyjne), dla każdej lessy wspólny był 
asonans – rodzaj rymu, zastąpiony później przez rym właściwy. Jako pieśni 
były one przeznaczone do śpiewania, wykonywali je żonglerzy, w miastach, 
miasteczkach, na zamkach, którzy nie tylko śpiewali, ale także pluli ogniem, 
robili różne akrobacje i oczywiście żonglowali. 

1.2.2 Powieści i inne gatunki narracyjne
Powieści także stanowią liczną grupę, tak w średniowieczu jak i w tej ko-
lekcji. Początkowo były pisane wierszem: ośmiozgłoskowiec o rymach pa-
rzystych, począwszy od przełomu XII i XIII wieku wiersz zastępuje proza, 
chociaż tradycja „wierszowana” nie kończy się całkowicie wraz z nastaniem 
prozy. W omawianej kolekcji znajdujemy wiele rekopisów „powieściowych”, 
np.: Roman de la Rose („Powieść o Róży” – rękopisy gall. fol. 209, gall. fol. 
178b, gall. quart. 80, Ham. 577), starofrancuskie tłumaczenie-adaptacja His-
-toria regum Britanniae („Historia królów Brytanii” – rękopis gall. fol. 176), 

2 Elementy literackie i religijne przeplatają się np. w Pianto della Vergine Maria 
(„Lament Dziewicy Marii”) − wierszowanej skardze-opowieści o męce Jezusa, 
napisanej przez Enselmina da Montebelluna − rękopis ital. quart. 76. 
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Estoire del saint Graal („Historia świętego Graala” – rękopis gall. fol. 217), 
Lancelot du Lac („Lancelot z Jeziora” – rękopisy gall. fol. 189 i Ham. 49), 
czy powieść o Aleksandrze (Historia de preliis w rękopisie ital. quart. 33). 
Ponadto przeróbki na język prozy (mises en prose) wcześniejszych pieśni 
o czynach czy powieści (pisanych wierszem), np. Histoire de la reine Ber-
the et du roy Pepin („Historia o królowej Bercie i królu Pepinie” – rękopis 
gall. fol. 130), czy proza Roman de Troie („Powieść o Troi” – rękopis Ham. 
340). Nie sposób tutaj nie wspomnieć o innych tekstach narracyjnych, tzw. 
fabliaux (dosł. bajeczki, opowiastki), zawsze śmieszne, czasem komiczne 
(średniowiecze lubiło śmiech, wbrew temu co obecnie czasem jeszcze się 
uważa), niekiedy obsceniczne, formalnie posiadające cechy powieści pisa-
nej wierszem. Przywołajmy tutaj zbiór fabliaux z końca XIII wieku, prze-
kazanych w rękopisie Ham. 257. Wśród rękopisów włoskich przechowy-
wanych w Krakowie mamy utwory Boccaccia (w rękopisach ital. quart. 16 
i ital. quart. 47), a w Berlinie znajduje się słynny autograf3 Dekameronu, 
rękopis Ham. 90. 

1.3 Dzieła historyczne

1.3.1 Na pograniczu literackich i historycznych
Najpierw teksty na pograniczu literackich i historycznych: były to często 
opowieści wykorzystujące elementy legendarne, czy wręcz baśniowe, np. 
Miroir du Monde („Zwierciadło świata”) – historia powszechna od stworze-
nia świata do narodzin Chrystusa, będąca kompilacją różnych źródeł, prze-
chowywana w rękopisie gall. fol. 129, czy Chronique dite de Baudouin d’Aves-
nes („Kronika zwana kroniką Baldwina z Avesnes”), znana także jako Tresor 
de sapience („Skarbiec wiedzy”) i Tresor des Histoires („Skarbiec Historii”). 
Można też tutaj przywołać Histoire ancienne jusqu’à Cesar („Historia staro-
żytna do czasów Cezara”): kompilacja powstała na początku XIII wieku, być 
może autorstwa Wauchiera de Denain, która przedstawia dzieje ludzkości 
od jej powstania, historię narodu wybranego, starożytnego Orientu, Grecji 
i Rzymu, do Juliusza Cezara (w rękopisie Ham. 341).

3 Autograf to rękopis spisany przez autora lub pod jego nadzorem.

1.3.2 Typowo historyczne

Ale średniowiecze miało także prawdziwie historiograficzne ambicje, 
chociaż nie posługiwano się wówczas współczesnymi metodami badań 
nad historią. Przytoczmy tutaj przykład Grandes chroniques de France 
(„Wielkie kroniki Francji”), w rękopisach Ham. 150 i Phill. 1917 – olbrzy-
mia kompilacja dzieł historycznych, wykonana wieloetapowo między XIII 
a XV wiekiem, w ogromnej części w opactwie Saint-Denis i według mo-
deli łacińskich: przedstawia historię królów francuskich do roku 1461. 
Inne przykłady historyczno-kronikarskie to bardziej znana Nuova Croni-
ca („Nowa kronika”) napisana przez Villaniego, w rękopisie ital. fol. 154, 
oraz mniej znana, choć równie ciekawa Cronaca Carrarese („Kronika rodu 
da Carrara”), w rękopisie ital. quart. 72. Jednakże nie tylko kroniki, ale 
nowoczesne dzieła historyczne mają swoje miejsce wśród włoskich ręko-
pisów „Berlinki”: w rękopisie ital. quart. 77 jest tłumaczenie De bello pu-
nico („Wojna punicka”) Leonarda Bruniego − jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli humanizmu (kierunku, który m.in. rozwinął krytyczne 
spojrzenie na historię).

1.4 Dzieła dydaktyczne
Dzieła dydaktyczne stanowią odrębną grupę. Klasycznym przykładem jest 
Somme le Roi („Summa dla króla”), w rękopisie gall. oct. 35, jej autorem był 
dominikanin, brat Laurent z Orleanu. Zachowana dzisiaj w wielu rękopi-
sach, około stu, co świadczy o ogromnej popularności tego tekstu w śre-
dniowieczu; rękopis „berliński” należy do grupy najstarszych i tym samym 
jest jednym z najważniejszych dla tradycji tego tekstu, bardzo istotnym dla 
ustalenia jego edycji krytycznej. Jako inny przykład można przytoczyć fran-
cuskie tłumaczenie De regimine principum, podręcznik służący do formacji 
książąt, przechowywany w rękopisie Ham. 672. Do tego samego gatunku 
należy dzieło Bornia da Sala, w rękopisie ital. oct. 11, dedykowane księciu 
Borso d’Este, zawierające liczne porady dla władcy, okraszone przykładami 
i odwołaniami do starożytności.
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1.5 Dzieła naukowe

Bardzo ciekawym przypadkiem są dzieła o charakterze encyklopedycznym 
– średniowiecze przejawiało wyraźną skłonność do systematyzowania wie-
dzy. Złotym wiekiem encyklopedyzmu był wiek XIII: klasycznym łacińskim 
przykładem jest tutaj Speculum maius dominikanina Wincentego z Beauvais. 
Jeśli natomiast chodzi o kolekcję „berlińską”, przywołajmy wierszowaną en-
cycklopedię (trudno sobie wyobrazić przygotowanie encyklopedii w takiej 
formie dzisiaj!), pisaną ośmizgłoskowcem o rymach parzystych (dokładnie 
taką formę posiadały pierwsze, dwunastowieczne francuskie powieści), 
znaną jako L’image du monde („Obraz świata”), powstałą w XIII wieku, któ-
rej autorem był Gossuin de Metz, przechowywaną np. w rękopisach Ham. 
575 i 577, oraz Tesoretto („Skarbczyk” − fragment): poemat dydaktyczny 
Brunetta Latiniego (rękopis ital. fol. 150). Pewnym przejawem literatury 
encyklopedycznej były także lapidaria (katalogi wartości medycznych i ma-
gicznych kamieni): tutaj przykład stanowi Lapidaire du roi Philippe („Lapi-
darium króla Filipa”) z XV wieku, w rękopisie Ham. 391. W nurt naukowy 
doskonale wpisują się także rękopisy filozoficzne (np. rękopis ital. fol. 156; 
ital. fol. 174) i medyczne (rękopis Ham. 407). Niezwykle interesujące oka-
zują się tutaj włoskie rękopisy medyczne i weterynaryjne. Niekoniecznie są 
to rękopisy przeznaczone ściśle dla specjalistów, ponieważ posiadają często 
charakter popularyzatorski (np. Tesoro dei poveri, czyli „Skarbiec biedaków”, 
w rękopisach ital. fol. 158 i ital. quart. 52). Być może do tej grupy należałoby 
włączyć rękopisy militarne, opisujące reguły i sposoby prowadzenia bitew, 
np. dziełko La Nef des batailles (dosł. „Okręt bitew”), seneszala Roberta de 
Balsac (około roku 1500), przechowywane w rękopisie Ham. 470.

1.6 Zbiory praw i obyczajów
Odrębną grupę stanowią zbiory praw i obyczajów średniowiecznych. Wiel-
kim uproszczeniem jest opinia, że prawodawstwo tamtej epoki ograniczało 
się jedynie do próby wody, sądu bożego, czy przysięgi oczyszczającej. W ko-
lekcji „berlińskiej” znajdujemy przykłady będące odbiciem ówczesnego bo-
gatego prawodawstwa. Wystarczy przytoczyć tzw. Pavillar przechowywany 
w rękopisie gall. quart. 104 (trzydzieści różnych tekstów). Pavillar to termin 
typowy dla dialektu Liège: służył właśnie do oznaczenia księgi, zawierającej 

opisy praw i obyczajów oraz kopie dokumentów, które je ustanowiły, itd. 
Zbiory o nazwie Pavillar są zatem produktem typowym dla Liège4. Innym 
przypadkiem w tej kategorii są reguły zakonów rycerskich. I tak Reguła za-
konu Półksiężyca (fr. l’Ordre du Croissant), założonego przez René d’Anjou, 
około roku 1450 (rękopis gall. quart. 101), czy Reguła zakonu Złotego Runa 
(fr. l’Ordre de la Toison d’Or) – rękopis gall. oct. 99. Zbiory praw i obyczajów 
wiążą się z życiem typowo religijnym średniowiecza; w rękopisie ital. oct. 
10 znajdujemy Capitoli di la fraternita dil buon Iesu de Pezaro („Przepisy 
bractwa Dobrego Jezusa z Pesaro”), a w ital. oct. 14 − regułę zakonu serwi-
tek (Służebnice Najświętszej Maryi Panny).

Przejdźmy teraz do konkretnych przykładów: reprodukcje pochodzą 
wyłącznie z kolekcji „berlińskiej” przechowywanej w Krakowie. ¶

4 Miasto w Walonii (dzisiejsza Belgia), niegdyś księstwo, którego rozkwit przy-
pada na wiek XIII, centrum kulturalne, intelektualne i ekonomiczne, dzisiaj bez 
szczególnego znaczenia.
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Wśród rękopisów o charakterze 
religijnym, w językach wernakular-
nych, najliczniejszą grupę stano-
wią Godzinki. W odróżnieniu od 
innych rękopisów średnowiecznych 
Godzinki były właściwie „produ-
kowane” – scriptoria przygotowy-
wały serie egzemplarzy, niewiele 
różniących się od siebie, nieprzez-
naczonych dla konkretnych osób. 
Najczęściej nie były to luksusowe 
egzemplarze, ponieważ ich przyszły 
właściciel na etapie tworzenia ręko-
pisu pozostawał anonimowy. Tutaj 
przykład należący do rzadkich w tej 
grupie: egzemplarz bogato zdobio-
ny, wykonany dla młodej kobiety, 
której podobizna znajduje się na 
przezentowanej miniaturze (powtó-
rzona także na innych miniaturach 
rękopisu). ¶

Przykłady – ilustracje



26 27

Żywoty świętych cieszyły się 
ogromną popularnością, pełni-
ły funkcję zarówno religijną jak 
i dydaktyczną. Już w wieku XIII 
zaczęły powstawać obszerne 
zbiory takich legend, pisanych po 
łacinie, a także w językach werna-
kularnych – z przeznaczeniem dla 
osób świeckich. Tutaj reprodukacja 
z rękopisu gall. fol. 156, zawierają-
cego jedną ze średniofrancuskich 
wersji Złotej Legendy Jakuba de Vo-
ragine – oryginał powstał w drugiej 
połowie XIII wieku we Włoszech, 
a prezentowane tutaj tłumaczenie 
pochodzi z wieku XIV, z północnej 
Francji. Złota Legenda była najważ-
niejszym tekstem w średniowie-
czu za wyjątkiem Biblii. Świadczy 
o tym ponad tysiąc zachowanych 

do dzisiaj rękopisów łacińskich 
oraz niezwykle liczne tłumaczenia 
na wiele języków wernakularnych: 
włoski, hiszpański, kataloński, cze-
ski, itd. Wersji staro- i średniofran-
cuskich jest przynajmniej kilkana-
ście. W środowisku dominikanów 
polskich dokonano także prawdo-
podobnie kompletnego tłumaczenia 
tego dzieła, z którego zachował się 
jedynie fragment. Znamiennym jest 
fakt, że Złota Legenda była także 
wykorzystywana w kształceniu 
uniwersyteckim. 
Następna reprodukcja pocho-
dzi z rękopisu o sygnaturze ital. 
quart. 27, zawierającego fragment 
dzieła hagiograficznego, niezwykle 
rozpowszechnionego we włoskim 
średniowieczu: Vite dei Santi Padri. ¶
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Czasami częścią rękopisów dydak-
tyczno-religijnych (zawsze w przy-
padku Godzinek) są kalendarze 
przygotowywane w celach liturgicz-
nych, tzn. aby oznaczyć i zapisać 
poszczególne święta w danym roku. 
Kalendarze zwykle pozwalają na 
dość dokładne datowanie ręko-
pisu na podstawie dni, w których 
przypadają święta ruchome, a często 
też umożliwiają bardzo dokładną 
lokalizację wykonania książki, dzięki 
zwyczajowi umieszczania świętych 
lokalnych, których kult ograniczał 
się do stosunkowo niewielkiego 
obszaru  (theol. lat. quart. 7 i ital. 
quart. 81). ¶

Bardzo częstym zjawiskiem są rów-
nież zbiory tekstów lub ich fragmen-
tów, o charakterze dydaktycznym 
i religijnym, sporządzane w językach 
wernakularnych, z przeznaczeniem 
dla osób świeckich. Mogły zawierać 
żywoty świętych, poematy o cha-
rakterze moralizatorskim, opisy 
Męki Pańskiej, modlitwy, kalendarze 
liturgiczne, tłumaczenia-adaptacje 
Biblii, itd. Tutaj przykład rękopisu 
gall. fol. 182, wykonanego w trzeciej 
ćwierci XIV wieku, w Lotaryngii, być 
może w samym Metzu, zawierające-
go fragmenty tekstów różnorakiego 
pochodzenia: Brunetto Latini (Skar-
biec wiedzy), Złota Legenda, traktat 
o Przenajświętszym Sakramencie, 
traktat antyheretycki (wymierzony 
przeciwko katarom, tzw. albigen-
som). ¶
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Charakterystyczne dla średniowie-
cza są sagi powieściowe (wierszem 
i prozą), w których występują wątki 
fantastyczne: powieści arturiańskie, 
dzieje Tristana i Izoldy, historie 
zaczerpnięte ze starożytności (zdo-
bycie Troi, dzieje Eneasza). W tej 
ostatniej grupie najpopularniejsze 
stały się przygody Aleksandra Wiel-
kiego, które wkraczają do literatury 
europejskiej w wieku XII. Cieka-
wostką jest fakt, że w jednej z wersji 
starofrancuskich zastosowano po 
raz pierwszy wiersz dwunastozgłos-
kowy – stąd nazwa „aleksandryn”, 
wywodząca się od tytułu utworu. 
Tutaj najstarsza zachowana włos- 
ka wersja historii Aleksandra, 
pochodząca z trzynastego wieku 
(fragmenty). Przywołany rękopis 
(ital. quart. 33) stanowi przypadek 
szczególny, ze względu na bogactwo 
ilustracji: 42 miniatury na zaledwie 
16 zachowanych kartach, ilustrujące 
przygody opisane w tekście. Karta 
3vo, którą tutaj widzimy, przedsta-
wia diabła napadającego na jednego 
z żołnierzy Aleksandra oraz tego 
ostatniego wyjeżdżającego konno na 
wysoką górę. ¶
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Inny przypadek stanowi rękopis 
gall. fol. 209, którego pierwszą 
stronę widać na reprodukcji, 
zawierający bardzo popularną 
w średniowieczu Powieść o Róży 
(do dzisiaj zachowało się ponad 
300 rękopisów, rozsianych po 
całym świecie). Utwór powstał 
w wieku XIII. Część pierwsza jest 
autorstwa Wilhelma de Lorris, 
a drugą napisał Jan de Meung, wie-
le lat po śmierci tego pierwszego. 
Właściwie jest to powieść jedynie 
z nazwy (czyli to co się opowiada 
w języku romańskim – „ce qu’on 
raconte en roman”: fr. roman zna-
czy język romański oraz powieść), 
ponieważ mamy tutaj do czynienia 
z poematem alegorycznym. ¶
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Pierwsza karta rękopisu ital. fol. 
156, będącego przykładem tekstu 
filozoficznego (nurt rozpowszech-
niony w średniowieczu zwłaszcza 
w środowiskach uniwersyteckich 
i kościelnych). Tekst główny, kopio-
wany przez Gaugella Gaugellego 
(Gaugello Gaugelli), czyli część 
pisana wierszem (włoskie tłuma-
czenie De consolatione philosophiae 
Boecjusza), otoczony jest komen-
tarzem historycznym dotyczącym 
autora i jego czasów. Komentarz 
sporządzony drobnym pismem, 
pełni również funkcję dekoracyjną, 
układając się w rodzaj ramki oka-
lającej tekst główny (zabieg bardzo 
częsty w rękopisach wymagających 
drobiazgowych komentarzy, np. 
w rękopisach Biblii). ¶

Historiografia średniowieczna nie 
posługiwała się naukowymi me-
todami badań historycznych. Stąd 
często w kronikach, mówiących 
o dawnych czasach, zestawiano na 
równi fakty historyczne i wydarzenia 
legendarne. Tutaj przykład rękopisu 
gall. fol. 129, zawierającego Miroir 
du monde („Zwierciadło świata” – 
łacińskie speculum). Dzieło tradycyj-
nie przedstawia historię świata od 
momentu stworzenia: na reprodukcji 
poszczególne etapy stworzenia 
świata, a w prawym górnym rogu, 
wśród zwierząt widoczny legendarny 
jednorożec. ¶

Kroniki dotyczyły także czasów 
współczesnych autorom i opisywały 
wydarzenia, w których osobiście 
brali udział. Na reprodukcji pierw-
sza strona kroniki rodu da Carrara, 
który rządził Padwą w XIV i XV  wie-
ku (1318-1405); jego członkowie 
(Francesco Novello wraz z synami) 
zostali zgładzeni przez politycznych 
konkurentów. Autorami kroniki są 
ojciec: Galeazzo i dwaj synowie: 
Bartłomiej i Andrzej Gatari (w ręko-
pisie ital. quart. 72 wersja An-
drzeja). Wydarzenia bezpośrednio 
dotyczące Padwy (obejmujące okres 
ponad 100 lat) są przedstawione 
w sposób drobiazgowy i barwny na 
tle historii Europy, w tym Polski: 
m.in. to z kroniki Gatarich dowia-
dujemy się o planach matrymonial-
nych Wilhelma Habsburga i Jadwigi 
Andegaweńskiej. ¶

Interesujące są rękopisy zawierają-
ce same komentarze. Tutaj przykład 
komentarza do De consolatione… 
(ital. fol. 174). Ale komentarze 
mogły też dotyczyć innych typów 
dzieł: tekstów literackich (rękopis 
ital. fol. 151 zawiera komentarz 
do Raju Dantego) oraz oczywiście 
tekstów teologicznych. Na ilustracji 
widoczne fragmenty tekstu więk-
szym modułem pisma: są to cytaty 
zaczerpnięte z Boecjusza i stanowią-
ce przedmiot komentarza. ¶



42 43



44 45

Tutaj przykład dzieła dydaktycz-
nego: la Somme le Roi („Summa dla 
Króla”), autorstwa brata Laurent 
(Wawrzyńca), dominikanina z Orle-
anu. Dzieło zawiera porady dla wład-
cy (rękopis gall. oct. 35). Podobny 
podręcznik znajdujemy w rękopisie 
ital. oct. 11. ¶
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Spora część rękopisów wernaku-
larnych to traktaty o charakterze 
naukowym, najczęściej będące 
tłumaczeniami tekstów łacińskich. 
Tłumaczenia były wykonywane 
z zamiarem popularyzacji wiedzy 
wśród osób niekoniecznie biegłych 
w łacinie. Znaczącą grupę tworzą 
traktaty medyczne i weterynaryj-
ne. Tutaj przykład rękopisu (ital. 
fol. 158) zawierającego Tesoro dei 
poveri (Skarbiec ubogich) Piotra 
Hiszpana (przyszłego papieża zna-
nego jako Jan XXI) oraz kompilację 
różnych innych źródeł. Rękopis po-
wstał w Wenecji i został przepisany 
przez autora kompilacji, Reginalda 
(Rainaldo). Na reprodukcji widzimy 
ampułkę z napisem Sangue (krew) 
jako ilustrację do tzw. teorii humo-
rów (płynów ustrojowych organi-
zmu wpływających na usposobienie 
człowieka). ¶
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2. Co mówi wygląd 
rękopisu?

2.1 Materiały rękopiśmienne

2.1.1 Jak przepisywano księgi?
Generalnie, przepisywano na zamówienie, ale niektóre księgi, szczególnie 
poszukiwane, na przykład tzw. Godzinki, były prawdopodobnie sprzeda-
wane również jako gotowe bądź na wpół gotowe, gdzie pozostawało tylko 
wykończenie (iluminacja) zależne od życzenia i zasobności sakiewki za-
mawiającego. W przypadku podręczników uniwersyteckich, od XIII wieku, 
stosowano tzw. system peciae, który bardzo dobrze funkcjonował w śre-
dniowiecznym Paryżu i Bolonii, a więc w najważniejszych miastach uniwer-
syteckich. Polegało to na tym, że uniwersytet oficjalnie zatwierdzał tekst 
i deponowano go u księgarza (stationarius), który wypożyczał kopistom lub 
studentom niezależne numerowane kawałki tekstu (tzw. peciae, zwykle od-
powiadające składkom). Oni następnie kopiowali taką pecję, oddawali i po-
życzali nową. W ten sposób powielanie tekstu nabrało przyspieszenia, tzn. 
o ile pojedyncza operacja kopiowania wciąż trwała tyle samo, o tyle z jedne-
go egzemplarza równocześnie dało się wykonać więcej kopii. 

2.1.2 Na czym pisano?

Podstawowym materiałem pisarskim księgi średniowiecznej był per-
gamin wyrabiany ze skór zwierząt, zwykle młodych. Do jego produkcji 
używano skór owiec, kóz, cieląt i innych. Skóry nie były garbowane, za to 
poddawano je różnym procesom, które miały za zadanie zmiękczenie i wy-
bielenie. W końcowej fazie były gładzone pumeksem i kredowane, dając 
ostatecznie bardzo dobrej jakości materiał pisarski, który sprawdzał się 
nie tylko jako „nośnik” pisma, ale był też dobrym materiałem do tworzenia 
dekoracji − inicjałów, bordiur i miniatur. Na tle bieli pergaminu udawało 
się uzyskać żywe kolory, a farby nie rozlewały się tak, jak to zdarzało się 
na papirusie. Pergamin jednakże zawsze zachowuje nieco odmienną fak-
turę w zależności od tego, czy skóra jest od strony sierści zwierzęcia czy 
od strony „mięsnej”. Po tej drugiej stronie jest nieco miększy i gładszy. Z tą 
właściwością pergaminu jest związana tzw. reguła Gregory’ego (fr. Chair 
sur chair, poil sur poil). Otóż, po rozłożeniu rękopisu, karty znajdujące się 
obok siebie są tego samego rodzaju, to znaczy obie od strony sierści lub 
obie od strony mięsnej. Kolejne dwie karty muszą być od innej strony, po-
tem powrót i w ten sposób mamy do czynienia z naprzemiennym wystę-
powaniem kart od strony sierści i od strony mięsnej. Ewentualne załama-
nie tej reguły w rękopisie wskazuje na ubytki materialne: usunięcie jakiejś 
karty. 

Później, w Europie pojawił się papier, który ze względu na niższą cenę, 
zaczął stopniowo wypierać pergamin. Szczególnie widoczne zjawisko to 
stało się w XIV i XV wieku. Wynalazek druku ostatecznie przypieczętował 
zwycięstwo papieru1. Odtąd pergamin zarezerwowany był już wyłącznie na 
specjalne okazje, żeby podkreślić wagę, cenę i uroczysty charakter przepi-
sywanego dzieła2. 

W przypadku rękopisów papierowych, sposobem sprawdzania ubytków 
materialnych jest kontrolowanie rozłożenia znaków wodnych na kartach 
poszczególnych składek. Zaburzenia ich obecności mogą świadczyć o bra-
kujących kartach w rękopisie.

1 Zdarzają się jednak bibliofilskie edycje drukowane na pergaminie. 
2 Mieliśmy do czynienia z pergaminowanymi rękopisami powstałymi w XVII i XVIII 

wieku.
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2.1. 3 Co może nam powiedzieć pergamin i papier?

W średniowiecznej Europie były dwa główne sposoby przygotowywania per-
gaminu: południowy (zwany charta italica) i północny (zwany charta teutoni-
ca). Przyjrzenie się pergaminowi może więc zdradzić, gdzie został wyprodu-
kowany. Pergamin południowy generalnie jest delikatniejszy, cieńszy, a sposób 
jego przygotowania sprawia, że różnica między stroną „sierściastą” a stroną 
„mięsną” jest dość wyraźna; od strony sierści pergamin mocniej żółknie. Ten 
północny jest grubszy, a obie strony przygotowywano jednakowo, nasączając 
obficie substancjami wybielającymi, stąd różnice między jedną a drugą stroną 
membrany (łac. membrana, czyli pergamin) są niewielkie.

Z kolei obserwując dokładnie papier możemy dowiedzieć się jeszcze 
więcej. Papier powstawał z masy wykonanej ze zmiażdżonych szmat, którą 
nakładano na ramę z sitem a następnie przykrywano filcem, żeby odsączyć 
wodę. Następnie trafiał pod prasę, która skutecznie wyciskała wodę z arku-
sza. Sito, naciągnięte na ramę, składało się z poziomych i pionowych druci-
ków, które odciskały się w arkuszu. Oprócz tego, każde tak przygotowane 
sito miało zrobiony z takich samych drucików znaczek, który również od-
ciskał się w strukturze arkusza papieru. Dokładnie jak to się dzieje współ-
cześnie przy produkcji papieru czerpanego. Tak więc papiery produkowane 
przy użyciu tej konkretnej ramy miały identyczny znak wodny, czyli filigran. 
Kształty filigranów były najróżniejsze: głowa wołu, góra, litery (najczęściej 
P oraz Y), narzędzia, ciała niebieskie, postacie ludzkie i wiele, wiele innych. 

Gdy papier miał posłużyć do pisania księgi, zginano go i cięto w odpo-
wiedni sposób. Przy formacie in folio arkusz po prostu zginano na pół i fili-
gran znajdował się wtedy na środku jednej z kart. W takiej sytuacji w składce 
rękopisu powinny się przeplatać karty z filigranem oraz karty bez filigranu. 
Żeby móc porównać filigran z odpowiednikami w repertoriach (patrz po-
niżej), należy go albo odrysować albo sfotografować specjalnym aparatem. 
Coraz częściej używana jest ta druga technika, jako nieinwazyjna i o więk-
szym stopniu dokładności.

2.1.4 Filigrany i ich repertoria
Filigranów używa się do datowania i określania miejsca wykonania ręko-

pisu. Ocenia się, że, jeśli filigran jest identyczny ze znalezionym w reperto-

rium3, dokładność datowania wynosi około 10-15 lat. Taki margines wynika 
stąd, że papier mógł przez jakiś czas przeleżeć i być użyty w późniejszym 
okresie. Jest to metoda znacznie dokładniejsza niż datowanie na podstawie 
pisma, gdzie margines błędu bywa znacznie większy. W praktyce zawsze 
datuje się rękopis, zwracając uwagę na wszystkie elementy, to znaczy na fili-
grany, wygląd pisma, daty zapisane w tekście. A czasem bywa tak, że kopista 
na końcu kopiowanego dzieła zapisał w kolofonie datę ukończenia i wtedy 
mamy wszelkie dane, żeby postąpić odwrotnie: datować pismo i filigran na 
podstawie daty zawartej w tekście.

Dla średniowiecza istnieją dwa główne repertoria filigranów, których 
używa się do datowania badanych rękopisów: Briquet4 i Piccard5. W przy-
padku tego ostatniego jest też ciągle aktualizowana, świetna wersja on-line, 
dostępna pod adresem: http://www.piccard-online.de.

2.2 Oprawy
Forma rękopisu znana jako kodeks, czyli przypominająca współczesną 
książkę papierową, pojawia się już w Rzymie w II wieku p.n.e., ale popular-
ność zaczęła zdobywać znacznie później6. Około V wieku n.e. wypiera wcze-
śniejsze zwoje papirusowe. Jednym z powodów stopniowego zwycięstwa, 
oprócz coraz mniejszej dostępności papirusu i ulepszeniom w produkcji 
pergaminu, była wygoda użytkowania. Trudniej było przeszukiwać zwoje, 
bo dotarcie do konkretnego miejsca w tekście wymagało przewinięcia całe-
go zwoju, z kolei w kodeksie dostęp do każdej karty był niezależny i natych-
miastowy. Pojawienie się kodeksu wymusza też zmianę sposobu przecho-
wywania i chronienia rękopisu; o ile zwoje przechowywano w tubach lub 
skrzynkach, dla kart wynaleziono oprawy sporządzone z desek i obciągnię-

3 Repertoria filigranów zawierają datowane znaki wodne wraz z określeniem 
miejsca ich stosowania.

4 Charles-Moïse Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du pa-
pier, dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, Alphonse Picard et fils, Genève-
Paris 1907.

5 Gerhard Piccard, Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stutt-
gart, Kohlhammer, Stuttgart 1961-1997.

6 Najwcześniejsze rzymskie kodeksy nie zachowały się, a najstarsze zachowane 
kodeksy pergaminowe pochodzą z III i IV wieku n.e.
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te skórą, które stanowiły zarówno ochronę przed zabrudzeniami i znisz-
czeniami jak i sposób uporządkowania poszczególnych arkuszy rękopisu. 
Te ostatnie były uporządkowane w tzw. składki (zeszyty), składające się 
z trzech (ternion), czterech (kwaternion), pięciu (kwinternion) lub więk-
szej liczby złożonych arkuszy. W ternionie było więc 6 kart (3 złożone arku-
sze), w kwaternionie − w sumie osiem kart (4 złożone arkusze), a w kwin-
ternionie − dziesięć (5 złożonych arkuszy). Poszczególne składki zszywano 
w jednolity blok, mocując je na zwięzach (fr. nerfs, wł. nervi). Te ostatnie 
z kolei były mocowane do desek oprawy. Jako okładziny używano właśnie 
drewnianych desek (zwykle dębowych lub bukowych) powlekanych najczę-
ściej odpowiednio przygotowaną i zdobioną skórą. Stopniowo, począwszy 
od połowy XV wieku, deski zaczęto zastępować tekturą, który była lżejsza 
i łatwiejsza w obróbce. Ta zmiana technologii niejednokrotnie pozwala na 
datowanie oprawy i określenie, czy, w przypadku starego, średniowieczne-
go rękopisu, powstała ona współcześnie z nim, czy też została wykonana 
znacznie później7. Należy pamiętać, że zawsze najpierw powstawał rękopis, 
później dekoracja, a oprawa na samym końcu. Wyjątkiem od tej reguły były 
księgi, w których prowadzono zapiski, np. księgi rachunkowe − wtedy naj-
pierw oprawiano puste karty i je numerowano, a następnie stopniowo za-
pisywano poszczególne operacje. Wracając do techniki wykonania oprawy, 
warto przypomnieć, że dodatkową ochronę i jednocześnie element dekora-
cyjny stanowiły nabijane na skórę guzy, metalowe zapinki (fibulae8), służą-
ce do zapinania, czyli zamykania księgi, oraz łańcuchy, którymi można było 
przymocować ją do pulpitu. Ponadto, zdarzało się, szczególnie w przypadku 
psałterzy lub modlitewników, że gdy właścicielem był albo bogaty kościół 
albo bogata osoba świecka, ozdabiano oprawę drogocennymi kamieniami, 
złotem czy srebrem. Z reguły zdobienie oprawy było ściśle związane z oso-
bą zamawiającego, to znaczy zawierało elementy, pozwalające go zidenty-
fikować: specyficzne symbole religijne w przypadku zakonów oraz herby 
osób świeckich. Zwyczaj zdobienia opraw herbami utrzymał się zresztą 
przez bardzo długi czas, właściwie aż do czasów nowożytnych. 

7 Czasem i w późniejszych (nawet siedemnasto- i osiemnastowiecznych) opra-
wach możemy natrafić na deskę.

8 Od łacińskiej nazwy klamry używanej w oprawach pochodzi nazwa naszej grupy 
badawczej Fibula, która ma stać się klamrą w aspekcie kulturowym.

Oprawy można podzielić ze względu na materiał, z jakiego zostały wy-
konane, i ze względu na ich przeznaczenie lub kształt. Zazwyczaj stosowane 
klasyfikacje mają charakter mieszany. I tak, biorąc pod uwagę materiał, moż-
na wyróżnić najczęściej używane oprawy skórzane, nieco rzadziej stosowane 
oprawy atłasowe, aksamitne, oprawy srebrne i złote, oprawy pergaminowe.

Oprawy skórzane mogły być pokryte skórą w całości lub tylko częściowo. 
Gdy mamy do czynienia tylko z częściowym pokryciem skórą (w jednej trzeciej 
lub w połowie − tak zwany „półskórek”) i skromnymi zdobieniami, taka oprawa 
nosi nazwę monastycznej (mnisiej). Jest to nazwa w gruncie rzeczy niesłuszna, 
bo oprawa tego rodzaju była używana do oprawiania również świeckich ksiąg. 
Jest to prosta i tania forma, bardzo rozpowszechniona w średniowieczu (skóra 
maksymalnie dochodziła do połowy szerokości oprawy, zdobienia skóry były 
bardzo skromne lub nie było ich wcale). 

Oprawa ołtarzowa, bogato zdobiona (często z użyciem szlachetnych 
metali i szlachetnych kamieni) była wykorzystywana w przypadku ksiąg li-
turgicznych, na przykład psałterzy i chorałów. W romańskiej części kolekcji 
„berlińskiej” przechowywanej w Krakowie nie ma tego typu opraw.

Tzw. oprawa „kopertowa” to taki rodzaj, w którym dodatkowy wycięty płat 
skóry (lub pergaminu) zachodził na przednią część oprawy. W kolekcji „ber-
lińskiej” taką oprawę, pochodzącą z połowy XV wieku, posiada rękopis ital. 
fol. 155, będący rejestrem przychodów (z ofiar, darowizn, czynszów) klaszto-
ru św. Franciszka w Sienie. Jest to zatem księga o charakterze rachunkowym, 
praktycznym i takie też księgi najczęściej zyskiwały oprawy tego typu. 

Oprawa sakwowa stanowiła rodzaj oprawy typowo podróżny. Wystający 
u góry płat skóry umożliwiał zawiązanie księgi, tak jak się zamykało sakiewkę. 
Łatwo zatem było taką książkę przewozić. Innym rodzajem oprawy „podróżnej” 
były książki wysokie i wąskie (niejako format in folio przecięty na pół w pionie), 
rozpowszechnione we Włoszech, mające prostą oprawę ze skóry cielęcej (nie-
usztywnianą). Taką księgę łatwo było umieścić w bagażu i w razie potrzeby wy-
dobyć i z niej korzystać. Świetnie sprawdzały się księgi w tym formacie również 
w warsztatach, sklepach i bankach, stąd był to rodzaj oprawy często używany 
przez kupców i bankierów, którzy prowadzili swoje zapiski rachunkowe. 

Już w średniowieczu używano opraw pergaminowych pozbawionych 
zdobień i jakichkolwiek wzmocnień. W XVI wieku takie oprawy stają się 
bardzo częste właśnie ze względu na niskie koszty wykonania. Należy pa-
miętać, że jeszcze w pierwszych wiekach druku, książki nie były sprzeda-
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wane razem z oprawą, ale wyłącznie jako zadrukowane zeszyty (składki). 
Stąd właściwie, mimo że mamy do czynienia z drukiem, jeszcze w XVI wieku 
(a nawet i później) nie istnieją dwa identyczne egzemplarze książki, bo róż-
nią się one oprawą; niektóre mają herbowe, bogato zdobione oprawy, a inne 
(najczęściej) te wspomniane skromne oprawy pergaminowe.

Introligatorzy średniowieczni i późniejsi znali wiele rodzajów skóry, 
których można było używać do oprawiania ksiąg. Świetnie nadawały się 
do tego skóry koźle, miękkie i przez to łatwe w obróbce, a równocześnie 
bardzo odporne na zniszczenia i dające się barwić. Ze względu na eleganc-
ką fakturę koźlej skóry dobrze prezentują się na niej rozmaite złocenia. 
Szczególną odmianą koźlej skóry był safian (fr. maroquin, wł. marocchino), 
który miał charakterystyczny, czerwonawy kolor i należał do najdroższych 
skór oprawnych. Stosowano go do ksiąg szczególnie ważnych i cennych. Ale 
oprawy wykonywano też ze skór baranich, świńskich (najczęściej w Niem-
czech i na północy Europy) i cielęcych. 

Osobną kwestią jest zdobienie opraw. Pierwsze oprawy późnego śre-
dniowiecza, z którymi mamy do czynienia w kolekcji rękopisów romań-
skich, są skromne, ze zdobieniami polegającymi na odbiciu pojedynczych 
metalowych stempli (fr. estampages, wł. punzoni) lub filet (fr. filets, wł. fi-
letti) na skórze, bez jakichkolwiek złoceń. W miarę upływu czasu stemple 
i filety przybierają coraz wymyślniejsze kształty i układają się w coraz cie-
kawsze wzory. Obok częstego tzw. ślepego wycisku, czyli tłoczenia wzorów 
w skórze bez jej kolorowania, pojawiają się złote zdobienia. 

Wśród interesujących opraw rękopisów romańskich znajduje się oprawa 
w stylu mudejar (ital. fol. 174), wywodzącym się ze sztuki, której twórcami 
byli hiszpańscy Arabowie. Jeśli chodzi o oprawy książkowe, styl ten rozpo-
wszechnił się najpierw w Hiszpanii (XIII-XV wiek), a w drugiej połowie XV 
wieku występuje również we Włoszech i we Francji. Dla opraw mudejar cha-
rakterystyczne jest bogactwo dekoracji złożonych z filigranowej plecionki.

W przypadku stosowania tkanin do pokrycia okładzin, introligator mu-
siał być bardzo uważny i staranny, ponieważ z jednej strony istniało ryzyko 
zabrudzenia tkaniny, a z drugiej − trudno było ją przymocować tak, żeby 
klej nie był widoczny. Stan zachowania opraw wykonanych z tkanin zwy-
kle jest daleki od doskonałości, ponieważ czas obchodzi się z nimi okrutnie, 
znacznie gorzej niż z oprawami skórzanymi. Często tkanina się pruje i ściera 
w miejscu zagięć i przez to odrywa się w końcu od deski.

2.2.1 Co mówi oprawa?

Trzeba zatem pamiętać, że oprawa spełniając funkcje ochronne, sama jest 
narażona na zniszczenie. Większość rękopisów średniowiecznych posiada 
oprawy ze znacznie późniejszego okresu, a mianowicie z XVII-XIX wieku. Po 
kilku stuleciach użytkowania, oryginalna oprawa ulegała zniszczeniu i na-
leżało ją wymienić. Poza tym, kolekcjonerzy w XVII i XVIII wieku niejedno-
krotnie starali się ujednolicić swoje kolekcje poprzez ponowną oprawę po-
siadanych dzieł − wówczas wszystkie księgi z kolekcji otrzymywały ten sam 
typ oprawy. Sztuka oprawiania ksiąg, w szczególności we Francji, wzniosła 
się wtedy na wyżyny i niektóre oprawy z tego okresu należą do bardzo ład-
nych i cennych. Pierwszą rzeczą, gdy mamy do czynienia z rękopisem, jest 
ustalenie, czy oprawa jest oryginalna czy późniejsza. Następnie należy usta-
lić, z jakiego okresu pochodzi i jak głęboko zaingerowano w strukturę księgi. 
Ponowna oprawa zawsze jest procesem inwazyjnym; czasem dokonywało 
się przycięcia kart, prawie zawsze ponownego zszycia bloku, usuwano lub 
dodawano karty ochronne. Wszystkie te czynności mogą znacznie zaburzyć 
pierwotny wygląd rękopisu. Stąd, jeśli to możliwe, należy dotrzeć do kata-
logów, które zawierają opis księgi przed ponowną oprawą, aby przekonać 
się, co zostało usunięte. W rękopisie ital. fol. 149 (włoskie tłumaczenie Stra-
tagemata Frontinusa) usunięto przy ponownej oprawie karty ochronne, na 
których znajdowała się ważna informacja, dotycząca jednego z posiadaczy 
księgi. Otóż, na karcie ochronnej było zapisane, że księga stanowiła dar 
Krzysztofa degli Orzi dla Franciszka Barbara (Francesco Barbaro), znanego 
weneckiego pisarza i humanisty. Gdyby nie katalog Jana Baptysty Mittarel-
lego z 1779 roku, który widział księgę przed ponowną oprawą, nie byłoby 
możliwe odtworzenie tej istotnej dla historii kultury informacji. 

Ustalenie przybliżonej daty wykonania ponownej oprawy może być 
dość proste, jeśli użyto papierów marmurkowych, jak to często bywało od 
XVII do XIX wieku. Istnieją specjalne „narzędzia”9, które gromadzą zdjęcia 
papierów marmurkowych z różnych okresów i różnych obszarów. Ponieważ 

9 Do najważniejszych należą: Richard J. Wolfe, Marbled Paper: Its History, Tech-
niques, and Patterns, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1990; oraz 
dzieło o oprawach: Roger Devauchelle, La reliure en France, de ses origines à nos 
jours, Rousseau-Girard, Paris 1959-1961.
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owe papiery były wyrobami rzemieślniczymi i przez to niepowtarzalnymi, 
porównanie papieru z rękopisu ze zbiorami papierów, zwykle pozwala na 
przybliżone ustalenie daty i miejsca wykonania oprawy. Ponadto, należy 
poszukać wskazówek, które niejednokrotnie zostawiał introligator. Może 
to być pieczęć lub etykieta z nazwą zakładu, ale może to też być odręczna 
notatka, dotycząca kwestii technicznych.10

Gdy już ustalimy, kiedy wykonano oprawę (która zresztą może być rów-
nie cenna albo nawet cenniejsza od rękopisu), możemy się zabrać za szuka-
nie na niej śladów wskazujących na dawnych posiadaczy. Przy tym należy 
pamiętać, że oprawa to nie tylko sama „okładka”. Do oprawy należą też kar-
ty ochronne, które przy numerowaniu kart rękopisu zaznaczane są cyframi 
rzymskimi (w odróżnieniu od cyfr arabskich służących do numerowania 
kart rękopisu). To na nich dawni właściciele mogli zaznaczyć ślady swojej 
obecności. Ślady te mogą być dwojakiego rodzaju: albo świadomie zapla-
nowane elementy dekoracyjne, na przykład herb na oprawie lub ekslibris 
na karcie ochronnej czy wyklejce, albo przypadkowe notatki czy też ręcz-
nie nanoszone sygnatury. A jeśli karty ochronne są z czerpanego papieru, 
to można spróbować odrysować lub sfotografować filigrany i poszukać ich 
w repertoriach tychże, aby określić datę i miejsce wykonania oprawy. ¶ 

10 Np. w rękopisie ital. fol. 151, na karcie 100ro czytamy: 1735 a 17 Genaro / Questa è 
carta di fare forme per li ffoli (tłum. dosł. “17 stycznia 1735 roku. To jest karta do 
robienia form dla arkuszy”, czyli innymi słowy: „to jest karta, która ma służyć 
jako wzorcowa dla potrzeb oprawy”).
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Po przewiezieniu kolekcji „berliń-
skiej” do Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie, zachowanie zbiorów 
w pierwotnym stanie i niedopusz-
czenie do jakichkolwiek uszko-
dzeń stanowiło priorytet Dyrekcji 
i kustoszy. Rękopisy berlińskie były 
generalnie w nienajlepszym stanie. 
Jeszcze dzisiaj często widoczne są 
liczne ślady zawilgocenia i, w ich 
konsekwencji, grzybów. W Krako-
wie rękopisy zostały poddane sta-
rannemu procesowi odgrzybiania. 
W niektórych przypadkach okazały 
się niezbędne bardziej skompliko-
wane interwencje konserwatorskie. 
Przykładem udanej renowacji, 
koniecznej z powodu znacznych 
ubytków papieru, jest rękopis ital. 
fol. 158. Zniszczone karty uzupeł-
niono masą papierową, tym samym 
ratując rękopis. Na reprodukcji wi-
dać poprzedni, nieregularny kształt 
zniszczonych kart, odcinający się 
na tle masy papierowej stanowiącej 
uzupełnienie. ¶

Przykład dwóch filigranów (zna-
ków wodnych), pozwalających 
datować rękopis, które zostały odry-
sowane z rękopisu ital. fol. 155.
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Rękopis gall. fol. 211, bogaty w kur-
dybanową oprawę (wykonaną z tło-
czonej i złoconej skóry). Tę drogą 
technikę stosowano przy zdobieniu 
tapicerowanych siedzisk lub zamko-
wych komnat i w przypadku opraw 
książkowych należała do rzadkości. 
Artysta nakładał na skórę cienkie 
listki złota i grawerował specjalnym 
narzędziem różne ornamenty. Tutaj 
widać wyraźnie motywy roślinne 
uzyskane tą techniką. Do naszych 
czasów zachowały się na świecie 
jedynie cztery oprawy tego typu. 
Jest to prawdziwy bibliofilski ra-
rytas, najcenniejsza oprawa wśród 
rękopisów romańskich w kolekcji 
„berlińskiej”. ¶
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Jedwabna oprawa rękopisu ital. 
quart. 48, na której widoczny jest 
herb rodziny Medyceuszy (charak-
terystyczne kule: pięć czerwonych 
i jedna niebieska). Rękopis został 
ofiarowany przez Autora Julianowi 
Medyceuszowi (1479-1516). Jest to 
oryginalna oprawa z początku XVI 
wieku. Ponieważ jedwab jest ma-
teriałem nietrwałym, tego rodzaju 
opraw zachowało się stosunkowo 
niewiele. ¶

Rękopis ital. quart. 83 posiada 
srebrną, bogatą, osiemnastowieczną 
oprawę. Na jej przedniej zewnętrz-
nej części widnieje personifikacja 
Sprawiedliwości, jako że rękopis 
zawiera zbiór praw weneckich na 
użytek Hieronima Bolaniego – po-
desty Padwy – ofiarowany mu przez 
Dożę weneckiego, Karola Ruziniego. 
Oprawie towarzyszy pieczęć Doży, 
z napisem: CAROLUS RUZINI DEI 
GRA[TIA] DUX VENETIAR[UM] ETC. ¶
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Średniowieczne oryginalne oprawy 
należą dzisiaj do rzadkości. W przy-
padku rękopisów z tego okresu, 
zazwyczaj mamy do czynienia 
z oprawami powstałymi w czasach 
nowożytnych (najczęściej XVII-XIX 
wiek). Tutaj przypadek osiemnasto-
wiecznej oprawy rękopisu ital. fol. 
156, wykonanego w roku 1461. Jest 

Rękopisy średniowieczne, podob-
nie jak książki w innych okresach, 
w wyniku częstego użytkowania sta-
wały się tzw. makulaturą. Większość 
takich kart bezpowrotnie zaginęła. 
Niektóre natomiast zostały zasto-
sowane jako oprawy późniejszych 
ksiąg. Wiele z nich to cenne teksty, 
które odzyskuje się w czasach 

współczesnych w wyniku działań 
konserwatorskich. Tutaj przypadek 
pergaminowej karty, pochodzącej 
z trzynastowiecznego rękopisu (gall. 
fol. 217), która kiedyś stanowiła 
oprawę. Jak widać, karta została 
przycięta do rozmiarów oprawionej 
książki, której odbity grzbiet oraz 
sygnatura są wciąż widoczne. ¶

to pergaminowa złocona oprawa, na 
której widnieje herb Piusa VI (Gio-
vanni Angelo Braschi). Czas pon-
tyfikatu tego papieża (1775-1799) 
pozwala datować oprawę właśnie 
na ten okres. ¶
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W przypadku opraw późniejszych 
możliwe jest ich datowanie na pod-
stawie wyklejek i kart ochronnych 
wykonanych z papieru marmurko-
wego (fr. papier marbré, wł. carta 
marmorizzata), stosowanego już 
pod koniec wieku XVI, bardzo roz-
powszechnionego później. W zależ-
ności od epoki w modzie były różne 
wzory, które dzisiaj pozwalają okre-
ślić w przybliżeniu czas wykonania 
oprawy. Na reprodukcji (rękopis 
ital. oct. 9) widoczny typ papieru 
marmurkowego zwany peigne an-
glais (używany w pierwszej połowie 
XVIII wieku). ¶
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Podczas wykonywania oprawy 
introligator przycinał karty, czasem 
z uszczerbkiem dla rękopisu. Na re-
produkcji pochodzącej z rękopisu 
ital. quart. 64 przycięty ozdobny 
inicjał F w indeksie znajdującym się 
na początku dzieła. ¶
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3. Co mówi pismo 
rękopisów?

Okres od XIII do XV wieku, z którego pochodzą najciekawsze rękopisy ro-
mańskie z kolekcji „berlińskiej” przechowywane w Krakowie, to okres póź-
nego średniowiecza, a w przypadku Włoch, XV wiek jest już okresem hu-
manizmu. Jeśli chodzi o pismo, w przypadku produkcji książek w Europie, 
królowało wtedy pismo gotyckie w najrozmaitszych odmianach. Te odmia-
ny zależały głównie od obszaru geograficznego. Pismo było bardziej strze-
liste i pełne ostrych zakończeń w odmianach północnych, a bardziej okrą-
głe w odmianach południowych (i stąd gotyckie pismo we Włoszech często 
nazywane jest rotunda). W gruncie rzeczy, jak podkreśla autor najnowszej 
syntezy dziejów pisma w Europie późnośredniowiecznej, Albert Derolez1, 
nazwa pismo gotyckie jest bardzo szeroka i, właściwie, powstała, aby odróż-
nić bardzo różne style pisma od spopularyzowanej przez humanistów wło-
skich, na początku XV wieku, Littera humanistica, która jest naśladowaniem 
minuskuły karolińskiej, a więc pisma z czasów Karola Wielkiego. Nazwa 

1 Albert Derolez, The Paleography of Gothic Manuscript Books, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 2003, s. 10.

„pismo gotyckie” jest zatem terminem umownym, który kryje w sobie dość 
znacząco różniące się odmiany. W poszczególnych krajach różne tradycje 
paleograficzne prowadzą do odmiennych klasyfikacji pisma. Pomijając Prae- 
gothica (zwane też pismem karolińsko-gotyckim) − dwunastowieczne pi-
smo przejściowe, najszerszy i najbardziej neutralny podział wyróżnia pisma 
typu textualis (czyli stricte książkowe, nazywane też teksturami) oraz pisma 
kursywne (również stosowane w przepisywaniu ksiąg). W ramach pism typu 
textualis wyróżnia się pisma północy i południa Europy (w klasyfikacji Dero-
leza Północna Textualis oraz Południowa Textualis i Semitextualis; ta ostatnia 
zwyczajowo nazywana gotico-antiqua). Wreszcie istnieje szereg pośrednich 
pism tzw. Hybrida lub Semi-hybrida, które są mniej lub bardziej świadomym 
połączeniem cech Littera textualis i Littera cursiva. W tradycyjnej klasyfika-
cji takie rodzaje pisma bywają określane mianem bastardy2.

Sporo włoskich rękopisów z XV wieku napisanych jest pismem huma-
nistycznym, które zostało opracowane przez Poggia Braccioliniego. Littera 
humanistica to dość wierne naśladownictwo minuskuły karolińskiej, a więc 
pisma o 500 lat starszego. Tak więc jak w sferze filologicznej i ideologicz-
nej w czasach humanizmu nastąpił powrót do starorzymskich źródeł, tak 
i w dziedzinie pisma stała się rzecz podobna tyle, że powrócono do czasów 
renesansu karolińskiego. 

3.1 Datowanie i lokalizowanie na podstawie pisma
Datowanie i lokalizowanie rękopisu na podstawie pisma nie jest zadaniem 
łatwym. Trzeba zawsze pamiętać, że jeśli nawet uda się bardzo precyzyjnie 
rozpoznać typ pisma i przyporządkować je epoce i miejscu, są to dane bar-
dzo przybliżone. Średniowieczny kopista, gdy w młodości nauczył się jakie-
goś rodzaju pisma, potem zwykle stosował je z niewielkimi tylko zmianami 
do końca życia. A więc, gdy przepisywał tekst jako siedemdziesięciolatek, 
w jego piśmie będą obecne mocniej cechy pisma sprzed pięćdziesięciu lat, 
niż pisma mu współczesnego. To samo dotyczy miejsca powstania rękopisu; 
kopista, który pochodził z południa Francji, po przenosinach do Paryża nie 
tracił (a przynajmniej nie od razu) cech pisma, którego nauczył się w swoich 
rodzinnych stronach. 

2 Zob. Władysław Semkowicz, Paleografia łacińska, Universitas, Kraków 2002, s. 325.
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3.2 Dziedzictwo książki średniowiecznej we współcze-
snej typografii

3.2.1 Znak akapitu (¶) i inne symbole 

Znak akapitu (¶) wywodzi się bezpośrednio z tzw. pied-de-mouche (dosł. 
„stópka muszki”), czyli znaku, którym średniowieczny kopista posługiwał 
się, aby wyodrębnić porcje tekstu odpowiadające mniej więcej paragra-
fom. Podobieństwo jest tak uderzające i oczywiste, że nie wymaga specjal-
nego udowadniania. Ale to nie jedyny znak, który dotrwał do dzisiaj, prze-
chodząc z księgi rękopiśmiennej najpierw do ksiąg drukowanych, a potem 
na klawisze współczesnych klawiatur. I tak tylda (~) to znak diakrytyczny 
(nazwa pochodzi z hiszpańskiego tilde, od tildar, a to z kolei z łacińskie-
go titulāre), który, pisany nad samogłoskami, w średniowieczu służył 
jako skrót dla liter m i n. I tak suã  należało czytać suam, õnes jako omnes, 
sõniũ jako somnium. Z czasem, w hiszpańskim, tylda wyspecjalizowała się 
w oznaczaniu palatalnego ñ, co również bierze swój początek ze średnio-
wiecznego zapisu. Również znaczek oznaczający funt szterling (£) − a do 
niedawna również włoskie liry − to nic innego jak łacińska libra3, a raczej 
średniowieczny skrót używany na jej oznaczenie. Tak popularny obecnie 
znak @ wywodzi się z symbolu używanego przez kupców na oznacze-
nie jednostki miary wina − amfory. Szczególnie często można go spotkać 
w kupieckich dokumentach weneckich z XVI wieku4. W późniejszym okre-
sie symbol uzyskał znaczenie, w świecie anglosaskim, at a price of – czyli 
w cenie… . W tym znaczeniu stał się popularny w XIX wieku i występował 
w klawiaturach maszyn do pisania. Znak @ stał się potem częścią adresów 
internetowych dzięki Rayowi Tomlinsonowi, amerykańskiemu inżyniero-
wi, który jest jednym z „ojców” Internetu. W 1972 roku Tomlinson wyna-
lazł program do poczty elektronicznej w Arpanecie (poprzednik interne-
tu) i, aby oddzielić adres użytkownika od adresu serwera, użył znaczka @. 
Stało się to, jak sam twierdzi, bez żadnego specjalnego powodu, po prostu 
znalazł go na klawiaturze. 

3 Po francusku i włosku funt szterling to odpowiednio: livre sterling i lira sterlina.
4 Ustalił to Giorgio Stabile, profesor historii nauki na Uniwersytecie La Sapienza 

w Rzymie.

3.2.3 Powstanie litery v

Z historią pisma związana jest ciekawa historia powstania literki v, a wła-
ściwie rozróżnienia w piśmie dwóch liter: u i v. Ogólnie rzecz ujmując, od 
starożytności po średniowiecze zarówno dla v jak i u używano tej samej 
litery lub ewentualnie dwóch liter, ale zgodnie z innymi niż obecne zasa-
dami. Współczesne rozróżnienie na spółgłoskę v i na samogłoskę u przy-
chodzi dopiero długo po średniowieczu. V, jako wariant litery u, najpierw 
pojawia się komplementarnie, ale jeszcze nie w konfiguracji, jaką mamy 
obecnie. Po prostu, na początku wyrazu zamiast używać u zaczęto uży-
wać formy litery wywodzącej się z kursywnego pisma gotyckiego, a mia-
nowicie v. To zresztą interesujący przypadek, kiedy to literę zasadniczo 
kursywną zaczęto używać w piśmie znacznie bardziej oficjalnym. Dero-
lez5 podkreśla, że używanie v na początku wyrazu nie stało się nigdy ści-
śle przestrzeganą regułą; wielu kopistów używało wyłącznie u, a czasem 
wymiennie używano obu liter również w środku wyrazów. W bardziej sta-
rannych odmianach pisma preferowano u, użycie v jest wyraźnie częstsze 
w kodeksach pisanych w językach wernakularnych. Ponieważ na początku 
wyrazu litera v często odpowiadała spółgłosce, dążenie do precyzji i chęć 
rozróżnienia pomiędzy samogłoskowym u a spółgłoskowym v spowo-
dowały, że naturalnym stało się zastosowanie tej ostatniej jako znaku na 
oznaczenie spółgłoski. 

3.3 Skróty stosowane w rękopiśmiennictwie
Obecnie pojawia się wiele prac wskazujących na oryginalność współ-
czesnej komunikacji elektronicznej, czyli tej z chatów, smsów, itp. Często 
zwraca się uwagę na wszechobecność skrótów jako na coś niezwykłego, 
choć nie jest to wcale element pojawiający się po raz pierwszy w historii. 
Ktokolwiek ma do czynienia z rękopisami czy średniowiecznymi czy też 
nowożytnymi zdaje sobie sprawę, że wszelkiego rodzaju skrócenia są nie-
odłącznym elementem procesu pisania − to druk, eliminując skróty, jest 

5 Albert Derolez, The Paleography…, op. cit., s. 94.
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pod tym względem wyjątkowy6. Przyjrzyjmy się poniższemu zapisowi 
(z rękopisu ital. quart. 34, fol. 278ro): 

 = 11. 7bre = 11 Settembre (sette to siedem po włosku)

To wymowny przykład tendencji do stosowania skrótów, w tym przy-
padku w rękopisie jeszcze z XVIII wieku. Czyż nie przypomina to współcze-
snych 3maj się? 

Jak można się spodziewać, w rękopisach średniowiecznych skróty 
były jeszcze częstsze i bardziej skodyfikowane; wiele z nich pochodziło 
ze starożytnych not tyrońskich7. Dwa chyba najczęstsze skróty to skrót 
przypominający 9 zamiast cum (a we francuskim i włoskim zamiast con/
com) oraz nota tyrońska przypominająca 7, która zastępowała et (w ła-
cinie i francuskim; we włoskim e). Ale rozmaitych skrótów było bardzo 
wiele, a czasem sam kopista stosował swoje własne znaki skracania. 
Bez wdawania się w podziały8, przedstawiamy kilka znaków stosowa-
nych w rękopisach (w tym konkretnym przypadku jest to rękopis ital. 
fol. 174):

 
– per; 

 
-pro; 

 
– pri; 

 
– et; 

 
– ser 

Dodać warto, że zwykle w rękopisach w językach wernakularnych sys-
tem skrótów bywał mniej rozbudowany niż w rękopisach łacińskich. 

Skróty są na tyle skomplikowane i na tyle jest ich wiele, że nieocenioną 
pomocą przy czytaniu rękopisów mogą być ich specjalne listy. Do najpopu-
larniejszych należy Lexicon Abbreviaturarum (Dizionario di abbreviature 

6 Skróty były zawsze składnikiem pisma na prywatny użytek: notatek, liścików 
do przyjaciół, zapisków, itp. Jednakże dopiero gwałtowne zwiększenie trwałości 
zapisu oraz ekspansja ilościowa tych ulotnych form komunikacji, za które odpo-
wiada internet, przyciągnęły zainteresowanie badaczy.

7 Nazwa pochodzi od imienia wyzwoleńca Cycerona: Marka Tulliusza Tirona (Mar-
cus Tullius Tiro) – jego sekretarza, który wymyślił pewien rodzaj stenografii 
(system przejęty przez średniowiecze), w celu sprawniejszego zapisywania mów 
swego pryncypała.

8 Zwykle skróty, czyli abrewiacje średniowieczne dzieli się na: suspensje, kontrak-
cje i znaki specjalne.

latine ed italiane) Adriana Cappellego, który ma wiele wydań i jest też do-
stępny w internecie: http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/vdibDevelop/han-
dapparat/nachs_w/cappelli/cappelli.html. 

Pojawiła się też nowa, bardzo obszerna, baza skrótów łacińskich opra-
cowana przez Uniwersytet w Bochum: Abbreviationes TM Online - Medieval 
Abbreviations on the Web: http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/
projects/abbreviationes/index.html ¶
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Jak wspomniano, pismo jest 
elementem, które może w miarę 
dokładnie wskazywać na pochodze-
nie rękopisu. Na różnych obszarach 
geograficznych odmiennie kreślono 
niektóre litery oraz inaczej prowa-
dzono rękę przy pisaniu (odmien-
ny tzw. dukt pisma – łac. ductus). 
Różnice dotyczą ogólnie południa 
i północy Europy, ale niekiedy 
widoczne są dla obszarów znacznie 
mniejszych. W rękopisie ital. fol. 174 
(Komentarz do De consolatione phi-
losophiae) widać wyraźnie pismo, 
które stylem przypomina scriptoria 
bolońskie (pismo bardziej strzeliste 
niż to stosowane w scriptoriach 
rzymskich czy toskańskich). I choć 
rękopis językowo ma cechy wy-
bitnie toskańskie, to jednak pismo 
wskazuje na pochodzenie bolońskie. 
Dodatkowym elementem potwier-
dzającym hipotezę wiążącą rękopis 
ital. fol. 174 z Bolonią są zdobienia 
(bordiury i inicjały), których styl 
przypomina wytwory bolońskich 
artystów z I połowy XIV wieku. ¶
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Skróty szczególnie często występo-
wały w tekstach pisanych po łacinie. 
Można sobie zadać pytanie, dlacze-
go właśnie w tekstach łacińskich 
bardziej niż w tekstach pisanych 
w językach wernakularnych. Otóż 
rękopisy łacińskie zazwyczaj były 
adresowane do bardzo wykształ-
conej i obytej ze zwyczajami pisma 
grupy społeczeństwa, dobrze oswo-
jonej z rozbudowanym systemem 
skrótów. Natomiast, rękopisy w ję-
zykach wernakularnych powstawały 
z przeznaczeniem dla szerszych krę-
gów, w tym często dla osób nierozu-
miejących lub słabo rozumiejących 
po łacinie, i może to tłumaczyć fakt, 
iż w tej drugiej grupie rękopisów ów 
system jest uboższy.

Tutaj przykład tekstu w języku 
wernakularnym (rękopis ital. oct. 15 
– rodzaj średniowiecznej książeczki 
do spowiedzi), stanowiącego pe-
wien wyjątek, jako że zawiera wie-
le różnych skrótów (oddane w na-
wiasach): ...dal mi(ser)icordioxo ihu 
(Iesu) xpo (Cristo) Ame(n) Inprima 
daremo xij regule necessarie ala vera 
(con)fessione. La prima regula qua(n)
to ad la soa p(re)paratio(n)e: Primo 
quanto te(m)po no(n) fu (con)fesso.  
Secundo sel fe la penite(n)tia che gli 
fo data. Tertio qua(n)ti peccati. ha 
(com)misso poi ... .

Skrótami są
  

zamiast ser, 

  zamiast con/com (w tekście
 łacińskim czytałoby się jako cum),  

  zamiast pre, 

 zamiast Iesu/Gesù (Jesus), 

 zamiast Cristo (Christus) 

i oczywiście znaczki  umiesz-
czone nad literami, oznaczające m/n 

(w wyrazie  quanto).

Tłumaczenie: „...przez miło-
siernego Jezusa Chrystusa, Amen. 
Po pierwsze przedstawimy dwanaś- 
cie reguł prawdziwej spowiedzi. 
Pierwsza reguła dotyczy jej przy-
gotowania: po pierwsze, od jakiego 
czasu [penitent] nie spowiadał się? 
Po drugie, czy odprawił zadaną mu 
pokutę? Po trzecie, ile grzechów 
popełnił po...” . ¶
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Pierwszy przykład to pismo 
z terenów dzisiejszej Francji (gall. 
oct. 35), drugi zaś to tekst powstały 
na terenach dzisiejszych północ-
nych Włoch (ital. quart. 33). Są to 
przykłady pisma gotyckiego. Mimo 
że pochodzą mniej więcej z tego 
samego okresu (koniec XIII wieku), 
da się zauważyć wyraźną różnicę 
w sposobie kreślenia poszczegól-
nych liter. Z kolei trzeci przykład to 
pismo humanistyczne (rękopis ital. 
oct. 11) z połowy XV wieku – to już 
zupełnie nowy krój pisma w stosun-
ku do pisma gotyckiego. ¶
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Kopista przygotowując się do pisania, wyznaczał wstępnie obszar, który za-
mierzał wypełnić tekstem. Uzyskiwał to poprzez kreślenie linii na poszcze-
gólnych kartach (tzw. liniowanie; fr. réglure, wł. rigatura), stosując specjalne 
narzędzie – miało mu to również umożliwić zachowanie poziomu i równych 
odstępów między zapisanymi linijkami. Przypomina to dzisiejsze zeszyty 
w linię. Techniki kreślenia linii były różne. Trzy najważniejsze to kreślenie
• rozcieńczonym atramentem (czerwonym lub czarnym), 
• ołowianym rysikiem (bardzo praktyczne, gdyż umożliwiało wytarcie 

śladów po liniowaniu, dzięki czemu uzyskiwano pożądany efekt este-
tyczny), oraz 

• kreślenie ostrym narzędziem na sucho (fr. à la pointe sèche).

Przykłady: w rękopisie gall. fol. 205 widoczne liniowanie czerwonym 
rozcieńczonym atramentem; w rękopisie ital. quart. 62 zostosowano tech-
nikę ołowianego rysika; z kolei, w rękopisie ital. oct. 6 kopista posłużył się 
trzecią techniką: widoczne wyraźne zagłębienia w materiale. ¶
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4. Co mówią ilustracje 
i inne zdobienia?

4.1 Elementy dekoracyjne kodeksu średniowiecznego 
jako elementy strukturalne
Kodeks średniowieczny rozwija formę poszczególnych elementów 
strukturalnych, niezbędnych lub pomocnych w sprawnym posługiwa-
niu się książką, nadając im charakter dekoracyjny. Innymi słowy, waż-
ność poszczególnych elementów przekłada się na bogactwo dekoracji. 
I tak pierwszy inicjał w książce średniowiecznej jest najbardziej ozdob-
ny, ponieważ to on otwiera dzieło. Poszczególne elementy są wyróżnia-
ne dekoracją ze względu na ich znaczenie dla książki i tekstu. Czyli im 
ważniejszy tekst tym większy będzie inicjał początkowy i tym bogatsze 
zdobienia będzie miała jego pierwsza strona1. Inna sprawa, że deko-
racje z czasem uniezależniają się od pierwotnej funkcji podkreślenia 
ważnych elementów i ułatwienia korzystania z tekstu, stając się celem 
samym w sobie. 

1 Pod warunkiem, że tekst (rękopis) miał otrzymać iluminacje, ponieważ często 
teksty o ogromnej wadze nie posiadają jakichkolwiek zdobień.

W tak pojmowanym ilustrowaniu tekstu to pierwsza strona staje się 
głównym przedmiotem działań iluminatora. Oprócz zwykle większych 
i mocniej zdobionych inicjałów, właśnie na początku częściej pojawiają 
się bordiury, czyli ozdobne ramki okalające zapisaną stronę, oraz minia-
tury czyli kompozycje malarskie, również te wbudowane w inicjał czy 
bordiurę.

Najczęściej w dekorowaniu karty rękopisu stosowano motywy roślinne 
i zwierzęce, ale popularne było też stosowanie tzw. drôlerie („śmiesznost-
ki”), czyli rysunków o motywach fantastycznych, na przykład ze stworami, 
które były na wpół ludźmi − na wpół zwierzętami, lub z roślinami (częste 
szczególnie od XIII do XV wieku). Te wszystkie motywy układały się w bor-
diurę. Ponieważ rękopis powstawał na konkretne zamówienie, często wpla-
tano tam motywy informujące o właścicielu: herb, dewizę, elementy roślin-
ne i zwierzęce kojarzące się z zamawiającym.

4.2 Elementy dekoracji

a) inicjały
Inicjały można podzielić na inicjały pisane piórem; do takich należą ini-
cjały proste i filigranowe (kreślone zwykle naprzemiennie dwoma kolora-
mi: niebieskim i czerwonym), oraz na inicjały iluminowane, czyli zdobione 
malarsko. Wśród tych ostatnich wyróżnia się inicjały figuralne i ornamen-
talne. Dla Włoch w XV wieku charakterystyczne są inicjały z białymi pę-
dami winnej latorośli, często występujące w kodeksach pisanych littera 
humanistica. Winna latorośl bywała też motywem zdobniczym bordiur 
okalających tekst. 

b) bordiury
Typowa bordiura otacza tekst lub obrazek i zajmuje marginesy oraz prze-
strzeń między kolumnami. Bordiura może być pełna, gdy otacza tekst ze 
wszystkich stron, lub niepełna (semibordiura), gdy otacza go częściowo. 
Podobnie jak inicjały, bordiura może być też figuratywna. Przeważały jed-
nak bordiury roślinne, z roślinami o naturalnym wyglądzie, z pozłacanymi 
liśćmi. W przypadku bordiur francuskich najczęstsze są liście akantu. 
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c) miniatury 

Słowo miniatura ma dwa znaczenia; w szerszym znaczeniu to wszelka kom-
pozycja malarska, gdzie pojawiają się postacie. W takim znaczeniu miniatu-
ra może być częścią inicjału czy bordiury. W przypadku, gdy inicjał rozpo-
czynający tekst zawiera malarską kompozycję ludzkich postaci, mówi się 
często o miniaturze inicjalnej. Natomiast miniatura w węższym znaczeniu 
to samodzielny obrazek ilustrujący historię opowiedzianą w tekście. Sama 
nazwa pochodzi od łacińskiego miniāre − malować przy użyciu minium, czy-
li czerwoną farbą. Ze względu na malarską technikę wykonania, miniatura 
ma wiele cech wspólnych z malarstwem średniowiecznym sztalugowym 
i ściennym; ogólnie rzecz ujmując, stylistyka miniatur jest podobna do sty-
listyki innych rodzajów malarstwa. Wprawny historyk sztuki potrafi rozpo-
znać szkołę malarską, z której wyszła miniatura, a więc ustalić pochodzenie 
rękopisu. Dla mniej wprawnych nieocenioną pomocą są albumy z reproduk-
cjami miniatur. 

Zwłaszcza w rękopisach nieukończonych, gdzie wciąż są obecne puste 
miejsca na wykonanie miniatur, często można dostrzec wskazówki doty-
czące treści obrazków. Owe wskazówki były obecne także w rękopisach 
ukończonych, ale dzisiaj kryją się pod warstwą miniatury. Dzieje się tak, 
ponieważ iluminator działał od kopisty zupełnie niezależnie i tenże umiesz-
czał wskazówki dla wykonawcy miniatur na marginesie (albo miały zostać 
wytarte albo obcięte przy oprawie) lub w miejscu miniatur (wtedy miały 
zostać zamalowane przez artystę).

d) rubryki i żywa pagina
Rubryki i żywa pagina to również elementy dekoracyjne rękopisu, stąd je 
tu wymieniamy, ale ponieważ są przede wszystkim elementami paratekstu, 
zostaną bliżej opisane w rozdziale szóstym.

Opisane kategorie nie wyczerpują wszystkich elementów dekora-
cyjnych, które mogły znaleźć się w rękopisie, ale są najczęściej spo-
tykane i przez to najważniejsze. Przyglądając się im, nie można tracić 
z oczu całości − iluminacja rękopisu średniowiecznego zwykle opie-
rała się na pewnym harmonijnym zamyśle. I, co oczywiste, istnieją 

znaczne różnice w jakości wykonania iluminacji w poszczególnych 
rękopisach, ale nawet w tych „gorszych”, ubogo zdobionych, można 
dostrzec kunszt dawnych rzemieślników. ¶
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Miniatura stanowi element typowy 
dla rękopisów średniowiecznych: 
mówimy tutaj o czasach, kiedy 
malarstwo gościło w książkach. 
Nazwa wywodzi się od techniki wy-
konywania ilustracji (rodzaj farby 
o nazwie minium), a nie ma związku 
etymologicznego z niewielkimi „mi-
niaturowymi” rozmiarami obrazów. 
Miniatura stanowiła interpretację 
tekstu, nie zawsze poprawną i wier-
ną, ponieważ wykonawcą ilustracji 
była zupełnie inna osoba niż kopista 
czy Autor. Ich obecność i częstotli-
wość występowania w tekście były 
uzależnione nie tyle od wagi tekstu 
co od zamożności osoby, dla której 
książkę wykonywano. Specjalny 
rodzaj miniatury stanowił tzw. 
frontispice – miniatura początkowa 
znacznie większych rozmiarów niż 
inne, podzielona zazwyczaj na kilka 
obrazów. Tutaj frontispice z ręko-
pisu gall. fol. 129, wykonany w XV 
wieku we Flandrii, przedstawiający 
różne etapy stworzenia świata, jako 
że tekst zaczyna się od opowieści 
o stworzeniu. Charakterystyczne 
jest przedstawienie Boga-Ojca 
z twarzą młodego mężczyzny. ¶
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Miniatury powstawały na eta-
pie późniejszym niż kopia tekstu, 
zwykle na podstawie wskazówek, 
których kopista udzielał miniaturzy-
ście. Im bogatsze zdobienia i lepszej 
jakości ilustracje tym więcej pła-
cono za rękopis. Cena tego rodza-
ju zdobień była bardzo wysoka, 
oczywiście uzależniona od kunsztu 
i renomy artysty. Niejednokrotnie 
zdarzało się, że praca miniaturzysty 
pozostawała niedokończona, po-
nieważ zabrakło pieniędzy na jego 
opłacenie. 

Artyści często są anonimowi, 
znani pod pseudonimami, które 
wzięły się albo od nazwisk ich wiel-
kich protektorów albo od miniatur, 
dzięki którym zasłynęli: i tak np. 
Mistrz Małgorzaty z Yorku (żony 
wielkiego księcia Burgundii Karola 
Zuchwałego) – pracował głównie 
dla niej, czy Mistrz Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, który stał 
się sławny dzięki miniaturze przed-

stawiającej właśnie Wniebowzięcie 
w jednym z francuskich rękopisów.  
Czasem są to po prostu imiona: np. 
Mistrz Franciszek.

Rękopis ital. quart. 33 (frag-
menty powieści o Aleksandrze we 
włoskim tłumaczeniu) jest bardzo 
bogato ilustrowany. Poszczególne 
miniatury przedstawiają sceny 
opisane w utworze. Jest ich bardzo 
wiele, tutaj na jednej stronie wystę-
pują jednocześnie aż trzy: u góry 
Kandake przyjmuje gości (króla 
Kandaulesa, jego żonę i Aleksandra 
Wielkiego) na schodach pałacu; 
poniżej przedstawieni są Kandake 
i Aleksander wchodzący do pałacu; 
u dołu strony widzimy Kandake, 
która pokazuje Aleksandrowi złote 
łoże.

Rękopis, jako jeden z nielicznych 
z kolekcji włoskiej, doczekał się opra-
cowania i wydania już przed II wojną 
światową (przez wybitnego niemiec-
kiego filologa Alfonsa Hilkę). ¶



96 97

Dwie miniatury z rękopisu 
wykonanego w Paryżu w latach 
siedemdziesiątych XV w., są dzie-
łem jednego z uczniów bardzo 
znanego i cenionego, wspomnia-
nego Mistrza Franciszka. Rękopis 
zawiera Sen o sadzie (fr. Songe 
du vergier – przekład łacińskiego 
Somnium viridarii) – wszystko 
odbywa się w konwencji snu, 
podobnie jak w Powieści o Róży: 
Autor śni, że budzi się w sadzie 
i przysłuchuje się rozmowie 
klerka i rycerza, dyskutujących na 
temat prymatu władzy świeckiej 
czy duchownej. Na pierwszej 
ilustracji widoczny klerk i rycerz 
rozmawiający ze sobą, poniżej Au-
tor pogrążony w lekturze. Druga 
miniatura przedstawia papieża 
w towarzystwie kardynałów 
i arcybiskupa, naprzeciwko cesarz 
w towarzystwie króla dyskutujący 
z papieżem; poniżej ludzie króla 
i cesarza walczący z zakonnikami; 
u dołu klerk i rycerz kontynuujący 
dyskusję. Górę biorą argumenty 
świeckie, stąd książka znalazła się 
na indeksie. ¶
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Mnich pogrążony w lekturze. Księ-
ga, którą czyta, rozłożona jest na 
pulpicie. Inicjał związany z charak-
terem tekstów zawartych w ręko-
pisie (ital. oct. 9), które należą do 
grupy utworów religijnych, wśród 
nich: Liber de arte et scientia bene 
moriendi („Księga o sztuce i umiejęt-
ności dobrego umierania” – bardzo 
częste w późnym średniowieczu), 
czy Trattato delle trenta stoltizie 
(„Traktat o trzydziestu błędach”). 
Językowo rękopis ma charakter 
mieszany, tzn. są w nim teksty łaciń-
skie i włoskie. Nie jest to sytuacja 
niezwykła w rękopisach będących 
kompilacjami, ponieważ czytelnik 
zwykle władał oboma językami 
(czasem w różnym stopniu) – nauka 
czytania i pisania w średniowieczu 
była ściśle powiązana z nauką gra-
matyki, czyli łaciny. ¶ 

Dominikanin piszący tekst 
w księdze. Dobrze widoczny 
charakterystyczny habit domini-
kański nie pozostawia co do tego 
wątpliwości.  Bliższe przyjrzenie 
się tekstowi umieszczonemu na 
miniaturze pozwala dostrzec litery 
dobbien, stanowiące początek 
dzieła zawartego w rękopisie (ital. 
fol. 174) – tłumaczenie łacińskiego 
komentarza MikołajaTriveta do De 
consolatione philosophiae. Tłuma-
czenie zostało sporządzone przez 
anonimowego dominikanina. ¶

Inicjał figuralny (fr. lettre historiée, wł. iniziale figurata / istoriata) zwykle 
w jakiś sposób odnosi się do tekstu i nie  jest tylko abstrakcyjnym moty-
wem zdobniczym. Czasem przedstawia autora (kopistę) lub postacie z 
tekstu, czy też zawiera element narracji. ¶

Ilustracja wkomponowana w inicjał 
przedstawia św. Klemensa, pierw-
szego biskupa Metzu, któremu to po-
święcony jest tekst – legenda o św. 
Klemensie (rękopis gall. fol. 182). ¶

Rękopis ital. oct.14 to reguła zako-
nu serwitek (Serve di Santa Maria), 
a więc początkowy inicjał przedsta-
wia Najświętszą Marię Pannę, której 
poświęcony jest zakon, oraz jego 
świętych (Filip Benizi i Pellegrino 
Laziosi), tutaj występujących jesz-
cze jako błogosławieni (święci byli 
przedstawiani z aureolą, a błogosła-
wieni – z promieniami wokół gło-
wy). W wielu przypadkach sposób 
przedstawienia danej postaci służy 
pośrednio do datowania rękopi-
su – można stwierdzić, czy rękopis 
powstał po lub przed kanonizacją 
danej postaci.
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Typem inicjałów o wysokich wa-
lorach estetycznych są tzw. lettres 
champiées, posiadające zawsze 
specyficzny kształt i często wyko-
nane przy użyciu dużej ilości złota: 
kolorowe litery na złotym tle lub 
litery złote na tle kolorowym, tak 
jak w prezentowanych tutaj przy-
kładych (theol. lat. quart. 7 i gall. 
fol. 129). ¶
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Bardzo interesującym przypad-
kiem są tzw. litery filigranowe 
(fr. lettres filigranées, wł. iniziali 
filigranate), występujące nie tylko 
na początku tekstu lub poszcze-
gólnych rozdziałów, lecz także 
wewnątrz tekstu (wówczas posia-
dają znacznie mniejsze rozmiary). 
Zawsze towarzyszą im „wąsy” 
(fr. spirales). W zależności od stylu 
wykonania owych „wąsów” można 
w przybliżeniu określić czas 
powstania rękopisu: tutaj rękopis 
gall. fol. 176 wykonany w wieku 
XIII („wąsy” bardzo proste), 

i gall. fol. 211 wykonany pod 
koniec wieku XV (elementy orna-
mentalne znacznie bogatsze).

Ciekawym przykładem jest ręko-
pis ital. quart. 63: inicjał na pierw-
szej karcie posiada jednocześnie 
cechy charakterystyczne dla ini-
cjału filigranowego i dla tzw. lettre 
émanchée (wł. iniziale intarsiata), 
której dwukolorowe elementy za-
chodzą na siebie. ¶
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Inicjał z pędami winnej latorośli 
jest charakterystyczny dla włoskich 
rękopisów z XV wieku. Najczęściej 
spotykany w rękopisach Włoch 
środkowych i północnych, powsta-
łych około połowy wieku, zwykle pi-
sanych Littera humanistica (pismem 
humanistycznym). W rękopisie ital. 
oct. 11 złocony inicjał S umiesz-
czony na tle splotów winorośli, 
o wielkości ponad połowy strony. 
Często tego rodzaju litera inicjalna 
była „obudowywana” motywami 
zdobniczymi tworzącymi bordiurę, 
okalającą całą stronę lub jej część. 

por. rękopis ital. quart. 47 ¶
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Częstym przypadkim są inicjały 
proste (fr. lettre nue, wł. lettere 
semplici), wykonane czerwonym lub 
niebieskim atramentem (kolor czar-
ny był zarezerwowany dla tekstu), 
większym modułem niż sam tekst. 
Spotykane zazwyczaj w rękopisach 
ubogo zdobionych, choć dopusz-
czalny był zabieg łączenia inicjałów 
prostych z innymi elementami deko-
racyjnymi. ¶
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Elementem iluminacji rękopisu 
są także bordiury (od fr. bordure – 
bord, czyli brzeg, skraj). Bordiury 
okalają tekst na karcie, całościowo, 
tak jak w prezentowanym przykła-
dzie (ital. fol. 174), lub częściowo. 
Posiadają wartość dekoracyjną lub 
także informacyjną (mogą zawierać, 
herby, emblematy, dewizy osób, dla 
których rękopis był wykonywany). 
Czasem w bordiurę wplecione są 
wizerunki stworów fantastycznych 
(smok, jednorożec, półczłowiek-
półzwierzę, itd.). Występują jedynie 
w rękopisach bogato zdobionych, 
o dużej wartości bibliofilskiej. ¶
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Rysunek drzewa filozoficznego 
w rękopisie poświęconym alchemii. 
Apokryficzne teksty, przypisywane 
Krzysztofowi z Paryża (Christo-
phorus Parisiensis), poświęcone 
alchemii i poszukiwaniu kamienia 
filozoficznego były bardzo popu-
larne we Włoszech na przełomie 
XV i XVI wieku. W dużej mierze 
wykorzystywały i popularyzowały 
dorobek takich autorów tekstów al-
chemicznych jak Arnald z Villanovy, 
Hortulanus i Pseudo-Ramon Llull. 
Rękopis  ital. oct. 8, powstały naj-
prawdopodobniej na początku XVI 
wieku, napisany starannym pismem 
humanistycznym, stanowi właśnie 
zbiór takich tekstów. ¶ 
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Zdarzają się przypadki, kiedy ręko-
pis nie został ukończony z różnych 
względów, głównie finansowych. 
W rękopisie gall. fol. 128 (zawiera 
teksty o charakterze religijno-dy-
daktycznym) widoczne puste miej-
sce zarezerwowane przez kopistę 
na wykonanie miniatury. W ręko-
pisach gall. oct. 1 (skrót średnio-

wiecznej historii Francji) oraz ital. 
fol. 55 (kronika wenecka) kopiści 
pozostawili puste miejsca oraz 
wskazówki dla artysty, jakie inicjały 
należy umieścić: litery oczekujące 
na wykonanie (fr. lettre d’attente, wł. 
lettera guida), które w rękopisach 
ukończonych zwykle są ukryte pod 
warstwą iluminacji. ¶
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5. Etapy wędrowania

Wiemy już, czego możemy dowiedzieć się o powstaniu rękopisu, biorąc pod uwagę 
jego wygląd, pismo, ilustracje oraz inne elementy. Teraz zastanówmy się, co jeszcze 
może „powiedzieć” nam rękopis o sobie, jeśli w sposób umiejętny go zapytamy. 
Tutaj o wiele bardziej istotne od podbudowy teoretycznej staje się omówienie kon-
kretnych przypadków, dlatego nastąpi poniżej jedynie krótkie wprowadzenie, po 
którym dokonamy analizy przykładów z „Berlinki” krakowskiej.

5.1 Powstanie rękopisu
Dla historii rękopisu niekoniecznie pierwszorzędne jest ustalenie imienia i nazwis- 
ka osoby, do której należał, chyba że chodzi o znaną osobistość: króla, księcia, czy 
inną postać, która zasłynęła ze swych zamiłowań bibliofilskich – w przeciwnym 
razie imię i nazwisko nic nam nie powie. W odkrywaniu przynależności rękopisu 
na różnych etapach jego „wędrowania”, właściwie chodzi o ustalenie jego historii 
intelektualnej, tzn. sprowadza się to do odpowiedzi na pytanie, jaka była recepcja 
tekstów zawartych w danym rękopisie, jaka była recepcja takiego czy innego typu 
literatury, kto taką lub inną literaturą się interesował, kto ją czytał, dlaczego. Jest 
to bardzo istotne dla średniowiecza, ponieważ historia intelektualna tej odległej 
epoki często możliwa jest do odczytania jedynie pośrednio. Dlatego nie tyle imiona 
i nazwiska konkretnych właścicieli są istotne (chyba, że byli oni bardzo znani), co 

ich przynależność społeczna, urzędy, które piastowali, wiek, kraj czy region, 
który zamieszkiwali, itd. Ale tutaj należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
ważny aspekt, który wiele nam „mówi”: stan zachowania kodeksu. Otóż 
nie zawsze ktoś zamawiał rękopis, ponieważ istotna dla niego była jego za-
wartość, czy to zamawiał dla siebie, czy dla kogoś innego1. Rękopis w śre-
dniowieczu często był wyrazem przepychu, luksusu, sposobem pokazania 
innym swojego bogactwa, zasobności sakiewki czy sakwy. Warto uważnie 
przyjrzeć się owym pergaminowym lub papierowym kartom, czy noszą śla-
dy zabrudzenia, wosku ze świecy, przy której czytano, czy mają notatki na 
marginesach (naniesione inną ręką niż ręka kopisty), itd. Wówczas dowie-
my się, czy ktoś te książki czytał, czy też dany rękopis był jedynie martwym 
przedmiotem, którym pozostał do dzisiaj na półce biblioteki, pod czujnym 
i „zazdrosnym” okiem kustoszy.

Pierwsza strona rękopisu wykonywanego na zamówienie często posia-
dała zdobienia związane z zamawiającym. Herb był tutaj typowym elemen-
tem umieszczanym zazwyczaj w dolnej części zdobionej ramki (bordiury), 
okalającej tekst najczęściej wraz z miniaturą początkową (fr. frontispice). 
Innym razem jest to emblemat i dewiza pierwszego właściciela umieszczo-
na na bordiurze, albo sama dewiza, potem powtórzona gdzie indziej. Ta-
kie elementy, które „natrętnie” powracają, powinny zawsze przykuć uwa-
gę badacza. Czasem informacje o pierwszym właścicielu zawarte zostały 
w kolofonach, jeśli kopista miał jeszcze wolne miejsce na ostatniej karcie 
pod tekstem, i jeśli w ogóle chciał powiedzieć coś więcej, czasem są to noty 
proweniencyjne umieszczane przez bibliotekarzy danej kolekcji lub przez 
samych właścicieli. Takie informacje wyrażone explicite są bezcenne, ponie-
waż nie pozostawiają wątpliwości, a miejsce na interpretację i snucie hi-
potez jest jedynie wtedy, kiedy są niekompletne, nieprecyzyjne. Bywa i tak, 
że w rękopisie znajdujemy podobiznę pierwszego właściciela. Często zda-
rza się to np. w przypadku miniatur w rękopisach zawierających Godzinki: 
wśród postaci świętych, których podobizny zaopatrzone są w aureolę, nagle 
widzimy postać, która aureoli nie posiada; w dodatku ta sama postać poja-
wia się jeszcze na kilku innych miniaturach rękopisu, kobieta lub mężczy-

1 Np. dworzanin dla swojego księcia, po to żeby się przypodobać, cieszyć się jego 
łaską, przychylnością – jako zewnętrzny wyraz owej przychylności otrzymywał 
pierścień lub inny klejnot.
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zna, albo para małżeńska, jeśli taki rękopis został ofiarowany np. z okazji 
ślubu. Innym razem o pierwszym właścicielu wnioskujemy na przykład na 
podstawie formy imiesłowów w modlitwach: czy są w rodzaju męskim czy 
żeńskim, i tym samym dowiadujemy się, czy osobą, dla której rękopis zo-
stał wykonany był mężczyzna, czy była nią kobieta. Czasem wśród modlitw 
pojawiają się nagle specjalnie dobrane modlitwy o posiadanie potomstwa 
i szczęśliwy poród, a więc rękopis był przygotowany dla młodej mężatki – 
itd., itd.

5.2 Dalsze wędrówki
Rozliczne ślady pozostawione w rękopisach pozwalają z dużą dokładno-
ścią odtworzyć ich „wędrówkę”: ekslibrisy, stare sygnatury, dawne notatki 
biblioteczne. Zdarza się też, że rękopisy posiadają noty proweniencyjne na-
niesione przez antykwariuszy, którzy rękopisami handlowali i handlują: to 
z ich zasobów pochodzi wiele kodeksów należących do „Berlinki”.

W trakcie badania historii rękopisu, tzn. ustalenia okoliczności jego po-
wstania oraz tego, co działo się z nim później, co było „dalej”, istotna jest 
umiejętność wyróżnienia jego poszczególnych warstw w czasie: tej pierw-
szej oraz tych naniesionych później. Nie należy mylić tego, co ma związek 
z powstaniem książki, z tym, co działo się z nią „dalej”.

Może się wydawać mało istotne, kto, gdzie i kiedy był w posiadaniu da-
nej książki, lecz podkreślamy, że są to jednak informacje ważne, ponieważ 
świadczą o recepcji danego typu tekstów w takim lub innym środowisku, 
w takim lub innym okresie, na takim czy innym obszarze geograficznym, 
a zatem informuje nas to o historii książki oraz o historii intelektualnej 
w ogóle.

Posłuchajmy zatem rękopisów, opierając się na konkretnych przypad-
kach, co takiego powiedzą nam o swoim „wędrowaniu”, które być może jesz-
cze się nie skończyło… ¶
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Reprodukowana strona z ital.  
quart. 48 to karta otwierająca ręko-
pis dedykowany Julianowi Medyce-
uszowi (1479-1516), księciu Nemo-
urs. Ozdobna dekoracja bordiury na 
wiele sposobów nawiązuje do osoby 
księcia; najważniejszy jest oczywi-
ście herb Medyceuszy u dołu strony, 
ale w kilku miejscach występuje 
też motto rodowe: SENPER VIVA, 
a u góry dywiza Juliana: GLOVIS 
(tajemnicze słowo, czytane od tyłu 
brzmi si volg(e) czyli „odwraca się”, 
mowa oczywiście o losie, który miał 
stać się łaskawszy dla Juliana).  Do 
osiągnięć rodu nawiązuje też postać 
w tiarze papieskiej − w okresie 
powstania rękopisu na tronie pa-
pieskim zasiadał brat Juliana, znany 
jako Leon X. ¶

Rękopis ital. quart. 64 w zamyśle 
autora kompilacji był rodzajem 
podręcznego zbioru recept i porad 
lekarskich. Powstał na zamówie-
nie jakiegoś piętnastowiecznego 
lekarza (być może to jego podobizna 
jest uwieczniona w inicjale otwiera-
jącym tekst). O takim przeznaczeniu 
świadczy indeks analityczny na 
początku rękopisu; przy poszcze-
gólnych literach (każda litera na 
osobnej karcie) zapisano tytuły 
i numery kart, na których znajdują 
się recepty rozpoczynające się od 
danych liter.  Jak to często zdarzało 
się w średniowieczu, w rękopisie 
kopista przepisał zarówno teksty 
łacińskie jak i włoskie (z regionu Ve-
neto), a późniejsi właściciele robili 
rozmaite zapiski na marginesach. ¶  
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W przypadku rękopisu gall. fol. 
156 można ustalić pierwszego 
właściciela. Otóż przednia karta 
ochronna zawiera tarczę herbową 
pewnej rodziny, wraz z podpisem: 
Com(es) jong grave zu Manderscheit, 
grave zu (etiam) Blanckenheim, etc. 
1473 („Hrabia młody graf Mander-
scheid, graf także Blankenheim 
1473”). Ta sama data 1473 jest 
widoczna również w górnej części 
tarczy herbowej (nie przypomina 
to dzisiejszego sposobu zapisu cyfr 
arabskich, lecz taki był właśnie 
ich wygląd w tamtym okresie). 
Bardzo bogaty niemiecki herbarz, 
zawierający herby około 200 000 
rodzin, znany pod nazwą herbarza 
Siebmachera, pozwala potwierdzić, 
że jest to rzeczywiście herb rodziny 
Manderscheid-Blankenheim. Zie-

mie Manderscheid i Blankenheim 
zostały połączone przez Dietricha 
III. Zważywszy na datę 1473 i użycie 
sformułowania jong grave (młody 
graf), rękopis należał do jednego 
z jego trzech synów, z pewnością do 
Johanna I, hrabiego Manderscheid, 
rezydującego w Blankenheim. Jed-
nak zważywszy na fakt, że Johann 
rodzi się w roku 1446, a rękopis 
powstaje około roku 1440, nie mógł 
być wykonany dla niego. Pierwszym 
właścicielem był prawdopodobnie 
jego ojciec Dietrich (umiera w roku 
1498), a tarcza herbowa ze wskaza-
niem na młodego grafa, zatem jego 
syna, zostały dodane w roku 1473. 
¶
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Czasem informacje o pierwszym 
właścicielu bywają zawarte w rę-
kopisach w sposób subtelny. I tak 
rękopis gall. fol. 205 zawiera dwie 
oryginalne miniatury (trzecia, 
występująca w nim właściwie jako 
pierwsza, została wycięta i zastąpio-
na przez nieudany szesnastowiecz-
ny falsyfikat). Obydwie miniatury 
są otoczone bogato zdobionymi 
bordiurami: liście akantu, inne 
motywy roślinne, drolerie, wszystko 
na złotym tle. Dodatkowo, zarówno 
w przypadku pierwszej jak i drugiej 
bordiury (tutaj pierwsza z zacho-
wanych miniatur), w górnej i dolnej 
części, widzimy żenetę (zwierzątko 
futerkowe, mały drapieżnik spo-
krewniony z mangustą), której 
towarzyszy szarfa z napisem: Je le 
feray („zrobię to”; „sprostam temu 
zadaniu”; „dokonam tego”) – szcze-
gół, mogłoby się wydawać, bez zna-
czenia – ale znaczenie ma często-
tliwość jego występowania. Żeneta 
to emblemat, a napis na szarfie 
to dewiza pierwszego właściciela 
rękopisu, tego, dla którego był wy-
konany, być może zamówiony przez 
niego lub pomyślany przez kogoś 
jako prezent dla niego – obydwa 
elementy są wplecione w pierwszą 
warstwę rękopisu. W tym wypadku 
chodzi o hrabiego de Nevers. ¶
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Bywa i tak, że notatka prowe-
niencyjna została naniesiona ręką 
pierwszego właściciela książki, tak 
jak w przypadku rękopisu gall. fol. 
211. Na ostatniej karcie, tuż pod tek-
stem, widzimy taki dopisek (wydaje 
się być wielce prawdopodobnym, 
że naniesiony zaraz po powstaniu 
kopii), wyraźnie odróżniający się od 
samego tekstu: inny odcień atra-
mentu, inny charakter pisma, choć 
jest to pismo charakterystyczne dla 
okresu powstania rękopisu: C’est le 
livre des dis du roy Alphonce lequel 
est à mons(eigneur) Charles de Croy, 
prince de Chimay („Jest to księga 
o słowach króla Alfonsa [w zasadzie 
o czynach i słowach – autor notat-
ki zachował jedynie część tytułu], 
która należy do Pana Karola de Croy, 
księcia Chimay”], podpisane: Char-
les. Otóż Charles de Croy to znany 

ówczesny bibliofil. Istotne tutaj jest 
doprecyzowanie: prince de Chimay 
(„książę Chimay”). Otóż hrabstwo 
Chimay zostaje przekształcone 
w księstwo za życia Karola de Croy, 
i on sam, wcześniej hrabia Chimay, 
staje się księciem Chimay 9 kwiet-
nia 1486, a zatem notatka została 
naniesiona po tej dacie. Zważywszy 
na czas powstania tekstu przeka-
zanego w rękopisie, a także biorąc 
pod uwagę typ liter filigranowych 
oraz stronę paleograficzną, można 
stwierdzić, że rękopis został wyko-
nany pod koniec XV wieku, nato-
miast cytowana powyżej notatka 
pozwala ustalić, że z całą pewnością 
powstał po dacie 9 kwietnia 1486. ¶
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Pierwszym właścicielem rękopisu 
ital. quart. 65 był Gerard Gambacor-
ta z Pizy, jak można wyczytać w ko-
lofonie: Iste liber Est mey Gerardi de 
Gambacurtis de Pisis quem feci fieri 
in Civitate Pistorij per Prudentem et 
discretum virum Ser Anthonium de 
Pistorio. In anno Incarnationis do-
mini nostri yhesu christi Mccccxv de 
mense Januarij („Ta księga należy 
do mnie, Gerarda Gambacorty 
z Pizy. Zleciłem jej wykonanie 
w Pizie roztropnemu i skromnemu 
mężowi, Panu Antoniemu z Pistoi 
w roku Pańskim 1415, w miesiącu 
styczniu”).  Gambacorta to bogata 
i potężna rodzina, która w XIV i XV 
wieku rządziła w Pizie. Wspomniany 
tu Gerard rządził miastem od 1406 
roku, następnie w drugiej połowie 
XV wieku przeniósł się do Neapolu. 

Rękopis stanowi więc przykład 
księgi wykonanej na zamówienie 
możnowładcy, który niekoniecz-
nie musiał znać łacinę. Tematyka 
rękopisu to sztuka weterynarii oraz, 
częściowo, jeździectwa, a więc te-
maty bliskie zamożnym warstwom 
arystokratycznym. ¶
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W rękopisie gall. fol. 129 znajdu-
jemy inny przykład umieszczenia 
informacji o pierwszym właścicie-
lu. Otóż tutaj, na pierwszej karcie, 
widzimy frontispice – miniaturę 
inicjalną, otoczoną bordiurą, za-
wierającą różne motywy roślinne, 
w tym dwa liście akantu układające 
się w kształt liter J E. Mamy tutaj 
do czynienia z pierwszą warstwą 
rękopisu i z pewnością są to inicjały 
osoby, dla której został wykonany. 
Jednak same inicjały, bez dodat-
kowych przesłanek, nie pozwalają 
ustalić jej tożsamości. ¶
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W przypadku rękopisu 
gall. fol. 182, którego jedna strona 
jest tutaj prezentowana, udaje się 
ustalić wiek oraz płeć pierwszego 
właściciela, a także region, który 
zamieszkiwał, chociaż nie sposób 
poznać jego imienia i nazwiska. 
Rękopis zawiera różne typy tekstów. 
Do dzisiaj zachowały się z niego je-
dynie cztery pergaminowe karty, ale 
pierwotnie był to bardzo obszerny 
rękopis: posiada oryginalną nume-
rację kolumn, a numer ostatniej 
zachowanej kolumny to 515. Teksty, 
które się zachowały są z gatunku 
religijnych, dydaktycznych i mo-
ralizatorskich – można zatem 
słusznie przypuszczać, że taki był 
charakter całego zbioru. Dla kogo 
owa antologia została wykonana? 
Mamy tutaj do czynienia z luksuso-
wym rękopisem: zawiera inicjały 
figuralne, drolerie, litery filigranowe 
i inne zdobienia. Poza tym, wszyst-
kie teksty występują w języku 
francuskim. A zatem rękopis został 
zamówiony przez osobę świecką 
(duchowni czytali po łacinie), lub 
zamówiony dla niej, w dodatku była 
to osoba bardzo zamożna – w taki 
sposób wykonana książka zapewne 
mogła osiągnąć wysoką cenę. Wśród 
zachowanych tekstów znajduje się 
fragment traktatu moralizatorsko-
dydaktycznego Filipa de Novarre, 
pt. Les quatre âges de l’homme 

(„Cztery okresy życia człowieka”). 
Książka Filipa była przeznaczona 
dla świeckich. Autor podzielił ją na 
cztery części: 1) porady dla osób do 
dwudziestego roku życia; 2) między 
dwudziestym a czterdziestym ro-
kiem życia; 3) między czterdziestym 
a sześćdziesiątym; 4) między sześć-
dziesiątym a osiemdziesiątym – od-
dzielnie dla mężczyzn i oddzielnie 
dla kobiet. Wspomniany fragment 
w rękopisie gall. fol. 182 zawiera po-
rady dla mężczyzny, między czter-
dziestym a sześćdziesiątym rokiem 
życia, dotyczące sposobu spędzania 
dnia. Inicjał figuralny znajdujący 
się na początku owego fragmentu 
przedstawia właśnie mężczyznę, 
który budzi się w swoim łóżku. 
A zatem rękopis został wykonany 
dla osoby świeckiej, majętnej, był to 
mężczyzna między czterdziestym 
a sześćdziesiątym rokiem życia, 
żyjący w Lotaryngii, jako że rękopis 
posiada wyjątkowo wyraźne i nie 
pozostawiające wątpliwości cechy 
dialektu lotaryńskiego. Inne teksty 
obecne w zbiorze także zostały 
wybrane dla niego. ¶
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Herb rodziny dell’Erede, na której 
zamówienie powstał rękopis ital. 
quart. 47 (napisany starannym 
pismem humanistycznym, zawiera 
dzieła Giovanniego Boccaccia). Herb 
można zidentyfikować porównu-
jąc go z rozmaitymi repertoriami 
heraldycznymi, takimi jak Rietstap 
(Armorial Général, istnieje również 
w wersji on-line), czy z opracowa-
niami specjalnie dla rodzin wło-
skich, np. Crollalanza (Dizionario 
storico-blasonico delle famiglie 
nobili e notabili italiane). Obok her-
bu późniejszy właściciel umieścił 
notę proweniencyjną: di Alessandro 
delle Rede da Fiorenza. Takie noty to 
również charakterystyczny element 
wielu rękopisów, które zmieniały 
właścicieli. W późniejszym okresie 
ktoś błędnie zinterpretował herb 
jako należący do dużo bardziej 
znanej rodziny Bischeri, opierając 
się na opisie Crollalanzy. Jednakże 
repertoria lokalne (Raccolta Cera-
melli Papiani) wskazują, że chodzi 
o rodzinę dell’Erede (nazywaną 
Salvini delle Rede), zamieszkującą 
tzw. gonfalone Drago − rękopis od 
powstania przez długi czas należał 
do tej samej rodziny. ¶
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W rękopisie ital. fol. 149 herb, któ-
ry pozwalał identyfikować pierw-
szego posiadacza rękopisu, został 
wyskrobany przez późniejszych 
właścicieli. Trudno w sposób pewny 
określić powody, dla których tak się 
stało: czy chodziło o zatarcie śladów 
czy też kolejny właściciel miał za-
miar umieścić tam swój herb? 

Udało się natomiast zrekonstru-
ować późniejszą, niezwykle sensa-
cyjną historię tej książki. W roku 
1779 rękopis znajdował się w klasz-
torze kamedułów Świętgo Michała, 
na wyspie Murano w Wenecji. Został 
wówczas opisany przez Mittarelle-
go, a jego wygląd nieco różnił się od 
obecnej postaci. Przede wszystkim, 
posiadał wtedy kartę ochronną, 
która zawierała informacje o wła-
ścicielu z XV wieku: Iste Frontinus 
est Francisci Barbari, quo a strenuo 
Christophoro de Urceis donatus 
est („Ten Frontinus jest własno-
ścią Franciszka Barbaro, któremu 
został podarowany przez dzielnego 
Krzysztofa degli Orzi”). W później-
szym okresie, prawdopodobnie 
podczas wykonywania oprawy, 
karta ochronna została usunięta. Ale 
to nie koniec „przygód” rękopisu. 
Najpierw z Wenecji trafił do Rzymu, 
do innego klasztoru kamedułów, aż 
wreszcie po roku 1866 (po dekrecie 
sekularyzacyjnym wydanym przez 
rząd włoski) „zaginął”, tzn. został 

skradziony z klasztoru świętego 
Grzegorza – właściwie powinien 
był trafić do Biblioteki Narodowej 
w Rzymie. Podobny los spotkał wie-
le innych rękopisów z tej kolekcji. 
Później odnalazły się na rynku an-
tykwarycznym i zostały zakupione 
przez rozmaite instytucje i kolekcjo-
nerów ... rękopisy z przemytu. ¶
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Oprócz incjałów w kształcie liści 
akantu, pierwsza karta rękopisu 
gall. fol. 129 zawiera także pewne 
ślady świadczące o jego później-
szej historii. Otóż w dolnej części 
bordiury widzimy tarczę herbową. 
Wyraźnie odcina się ona od reszty, 
otoczona wyrazistą czarną grubą 
kreską. Jest to element dodany 
później, warstwa późniejsza – znak 
kolejnego właściciela książki. Tarcza 
jest podzielona na cztery ćwiartki: 
w pierwszej i czwartej znajduje się 
identyczny motyw, podobnie jak 
w drugiej i trzeciej. Otóż motyw 
z pierwszej i czwartej ćwiartki 
to herb ojca, a z drugiej i trzeciej 
– herb matki. Należałoby ustalić, 
kiedy mężczyzna noszący taki herb 
zawarł związek małżeński z kobietą 
o takim herbie, i jakie dzieci uro-
dziły się z tego związku: to właśnie 
do ich potomka należał ów rękopis. 
Byłoby to możliwe, choć trudne 
(wymagałoby konsultacji wielu spe-
cjalistycznych źródeł heraldycznych 
w bibliotekach francuskich), gdyby 
nie fakt, że kolejny właściciel wy-
skrobał częściowo tę tarczę herbo-
wą, próbując w ten sposób zatrzeć 
wspomnienie po poprzednim. Pro-
ceder bardzo częsty i niekoniecznie 
świadczący o tym, że rękopis został 
skradziony. Słynny kardynał de 
Richelieu, mniej znany w Polsce jako 
bibliofil i wielki miłośnik starych 

książek, nabywał rękopisy w sposób 
całkowicie legalny i zawsze nakazy-
wał usunięcie starej, często orygi-
nalnej, oprawy, wraz z którą znikały 
także informacje dotyczące powsta-
nia rękopisu i jego „wędrowania”. 
Rękopisy z jego kolekcji posiadają 
oprawę z czerwonego safianu wraz 
z wytłoczonym złoconym herbem 
Kardynała, który w sposób świado-
my nakazywał swoim biblioteka-
rzom usuwanie także innych śladów 
przynależności nabywanych przez 
siebie rękopisów. ¶
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W końcowej części rękopisu gall. 
oct. 35 znajdujemy różne późniejsze 
dopiski, lecz wciąż jeszcze śre-
dniowieczne: pismo wskazuje na 
wiek XV. Są to początki modlitw, co 
stanowi informację bardzo ogól-
ną. Natomiast w ostatniej linijce 
czytamy: Jhesus maria fra(n)cisc(us) 
clara. O ile wspomnienie samego 
Franciszka z Asyżu, świętego bardzo 
popularnego tak w średniowieczu 
jak i dzisiaj, wciąż stanowi informa-
cję ogólną, o tyle zestawienie jego 
imienia ze świętą Klarą z Asyżu, 
wyraźnie sugeruje, iż w tamtym 
okresie rękopis był przechowywany 
w środowisku franciszkańskim. ¶



140 141

Reprodukowany rękopis, ital. oct. 
11, stanowił dar autora dla księcia 
Borsa d’Este. Po śmierci księcia 
trafił do klasztoru Św. Krzysztofa 
w Ferrarze (stamtąd nota prowe-
niencyjna na pierwszej stronie: Iste 
liber est domus sancti cristofori or-

dinis cartusiensis prope ferraria), 
a potem do biblioteki markiza 
Costabili. Z tamtego okresu (kon-
kretnie z roku 1836) pochodzą 
notatki na umieszczonych z tyłu 
kartach ochronnych napisane 
ręką bibliotekarza, Hieronima 

Negriniego, dotyczące autora dzieła 
oraz samego tekstu. Jeszcze póź-
niej (w roku 1858) rękopis trafił 
na aukcję i został zakupiony przez 
Wilhelma Libriego (1802-1869), 
włoskiego matematyka i bibliofila, 
którego losy byłyby świetną kanwą 

dla powieści przygodowej bądź 
kryminalnej. Wreszcie, w roku 
1915, rękopis trafił do  Biblioteki 
Królewskiej w Berlinie za pośred-
nictwem antykwariusza, Marcina 
Breslauera. ¶ 
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W górnym marginesie początko-
wej karty rękopisu gall. fol. 211, 
widzimy wyraźnie odróżniający się 
poźniejszy, w tym przypadku sie-
demnastowieczny, dopisek: Ex libris 
Ill(ustrissimi) et Excell(entissimi) 
D(omini) D(omini) Henrici Guilielmi 
S(acri) R(omani) I(mperii) Comitis 
a(d) Staremberg (tłum. „Z ksiąg 
Najjaśniejszego i Najznakomitszego 
Pana Henryka Wilhelma, hrabiego 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
w Starhembergu”). Informacja 
dotyczy jednego z kolejnych wła-
ścicieli rękopisu. Henryk Wilhelm 
von Starhemberg (1593-1675) jest 

postacią łatwą do zidentyfikowania, 
i w „Berlince” znajdujemy wiele 
rękopisów, pochodzących z kolekcji 
tej rodziny, z zamku w Eferding, 
natomiast w cytowanym ekslibrisie 
istotny jest element informujący nas 
o tym, że był to hrabia Świętego Ce-
sarstwa Rzymskiego. Otóż Henryk 
Wilhelm von Starhemberg otrzy-
muje ten zaszczytny tytuł w roku 
1643, a zatem po tej dacie rękopis 
znalazł się w jego posiadaniu. Eks-
librisy Starhemberga znajdujemy 
też w rękopisach: gall. oct. 29, gall. 
quart. 56, gall. quart. 113, ital. quart. 
53, hisp. oct. 2. ¶

EX LIBRIS Dr. Georg Freund: ślad po 
jednym z późniejszych właścicieli 
rękopisu gall. quart. 145 – ten sam 

ekslibris występuje w kilku innych 
francuskich rękopisach „kulinar-
nych” tej kolekcji. ¶
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Na reprodukcji wyklejki z rękopi-
su ital. quart. 62 (zbiór traktatów 
medycznych z XIV wieku) widnieje 
ekslibris-etykieta z biblioteki mar-
kizów Terzi, wraz ze wskazaniem 
fizycznego miejsca, gdzie księga 
była przechowywana w XVIII i na 
początku XIX wieku. Powyżej ślady 
przynależności rękopisu (w XIX 
wieku) do kolekcji znanego bibliofi-
la, hrabiego Jakuba Manzoniego. Po 
śmierci tego ostatniego, jego bogate 
zbiory zostały skatalogowane i wy-
stawione na aukcję w roku 1894, 
kiedy to część z nich została zaku-
piona przez Bibliotekę Królewską 
w Berlinie (nad etykietą znajduje się 
numer akcesji: acc. 1894, 35). ¶

Stara sygnatura na oprawie rękopisu 
gall. fol. 156 – zapewne z kolekcji 
rodziny Manderscheid-Blankenheim, 
do której rękopis należał od momen-
tu swojego powstania (XV wiek) do 
czasów rewolucji francuskiej. Patrz 
także notatka biblioteczna, pocho-
dząca z XVII wieku, na karcie 2ro: 
Bibliotheca Blanquenheimiensis.

System starych sygnatur bywał 
różnorodny, w zależności od kolek-
cji, i nie zawsze zawierał numer: np. 
w pewnym rękopisie z XV wieku, znaj-
dującym się obecnie w Bibliothèque 
nationale de France, wykonanym dla 
Ludwika z Brugii i przejętym później 
przez króla Francji, który przecho-
wywał go w swojej kolekcji na zamku 
w Blois, zachowała się następująca 
sygnatura (właśnie z zamku w Blois): 
pulpito secundo à la cheminée (tłum. 
„na drugiej półce, obok kominka”), 
co wskazywało rzecz jasna na miejsce 
książki w bibliotece. ¶
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Jak czytamy w kolofonie kopisty, 
rękopis ital. quart. 77 został wyko-
nany w Rzymie w roku 1455. Jed-
nakże dość wcześnie (jeszcze w XV 
wieku) musiał się znaleźć w posia-
daniu florenckiej rodziny Gazzettich, 
jak wskazuje nota jednego z pierw-
szych właścicieli: Antonii Nicolai 
Gazzetti, quis invenit hunc reddat 
propter amorem, deinde apud me 
erit bonus socius et utar diligentia. 
VALE („[księga] Antoniego Mikołaja 
Gazzettiego, kto [ją] znajdzie niech 
z miłości odda, będzie potem moim 
serdecznym druhem i otoczę [go] 
[serdeczną] troską. BĄDŹ ZDRÓW”). 

Przynajmniej do XVIII wie-
ku, rękopis pozostawał w rękach 
rodziny Gazzettich, która miesz-
kała we Florencji, na ulicy Maggio, 
naprzeciw pałacu Ridolfich − taki 
adres podany jest w nocie na końcu 
księgi. Stamtąd, w jakiś sposób, 
rękopis dotarł do Wielkiej Bryta-
nii, gdzie wykonano nową oprawę 
i gdzie został sprzedany na aukcji 
(dowodem jest dziewiętnastowiecz-
na etykieta aukcyjna). Wreszcie, na 
początku XX wieku (1907), został 
zakupiony przez Bibliotekę Królew-
ską w Berlinie. ¶

Historia rękopisu gall. fol. 156 
przez kilka stuleci była bardzo „spo-
kojna”, kiedy przebywał w kolekcji 
rodziny Manderscheid-Blanken-
heim. Natomiast w czasie wielkiej 
rewolucji francuskiej przeszedł 
trudne chwile. Otóż świadczą o tym 
pieczątki, na dwóch jego kartach, 
z napisem: BIBLIOTHEQUE NATIO-
NALE. Chodzi rzecz jasna o Biblio-
tekę Narodową w Paryżu. Pieczątka 
w tej formie występowała w latach 
1792-1802, o czym dowiadujemy 
się ze specjalnego repertorium do-
stępnego w Bibliothèque nationale 
de France, zawierającego wszystkie 
typy pieczątek stosowanych w tej 
bibliotece, z podaniem daty ich 
używania: dla ustalenia historii 
rękopisu istotna jest nie tylko treść 
pieczątki, ale także jej kształt. A za-
tem w tym właśnie okresie, rękopis 
znalazł się w zbiorach Biblioteki Na-
rodowej. W jaki sposób? Otóż armia 
rewolucyjna, później napoleońska, 
dokonały wielu rabunków w ko-
lekcjach prywatnych w Niemczech, 
czy w dzisiejszej Belgii, a także 
w samej Francji. Książki zostały 
zdeponowane w Bibliotece Narodo-
wej w Paryżu, choć nie tylko, także 
np. w Bibliothèque Mazarine, która 
w taki właśnie sposób powstała 
(z kolei książki kardynała Mazarin 
trafiły do Biblioteki Narodowej – 
bardzo skomplikowana historia, 

podobnie jak tamte czasy). Konkret-
nie ten rękopis został wywieziony 
przez armię rewolucyjną z biblioteki 
Blankenheimów w departamencie 
Saary, po roku 1794. Wiele rękopi-
sów wcześniej zrabowanych zostało 
zwróconych w wyniku postanowień 
Kongresu Wiedeńskiego (tak stało 
się z rękopisem gall. fol. 156), wiele 
pozostaje we Francji do dzisiaj 
i zapewne nie zmieni się ten stan 
rzeczy aż do kolejnych zawirowań 
historycznych, ponieważ na ogół 
taki obecnie jest zwyczaj między-
narodowy. Ciekawostką jest fakt, że 
w Bibliothèque nationale de France 
do dzisiaj znajduje się jeden średnio-
wieczny rękopis francuski pocho-
dzący z Preussische Staatsbibliothek 
w Berlinie, który znalazł się tam 
w wyniku II wojny światowej, i nikt 
nie zgłasza do niego pretensji. ¶
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W 1893 roku część rękopisów 
z Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Berlinie przeniesiono do Biblioteki 
Królewskiej. Jednym z nich był 
reprodukowany tutaj ital. oct. 6: 
receptariusz medyczny z początku 
XVI wieku. Na pierwszej zapisanej 
karcie widnieją: pieczęć Bibliote-
ki Uniwersyteckiej (Ex Biblioth. 
Universitatis Frider. Guil. Berolin.) 
oraz specjalna, kwadratowa pie-
częć potwierdzająca przeniesienie 
stamtąd zbiorów (Abgegeben von 
der BERLINER UNIVERSITÄTSBI-
BLIOTHEK). ¶

Tutaj przykład noty proweniencyj-
nej naniesionej przez antykwariu-
sza, w rękopisie gall. fol. 209, za-
wierającym starofrancuską Powieść 
o Róży: ce manuscrit a été acheté par 
moi, le 25 Juin 1855, de Mr. Franci-
sque Michel qui m’a dit qu’il provena-
it de la bibliothèque de Mr. Pankouka 
(„rękopis ten został kupiony przeze 
mnie, 25 czerwca 1855, od Pana 
Franciszka Michela, który powie-
dział mi, że pochodzi z biblioteki 
Pana Pankouki”). Dla romanisty jest 
to wyjątkowa informacja: Franci-
sque Michel był jednym z pierw-

szych mediewistów, odkrywających 
tajemnice literatury starofrancu-
skiej, prawdziwy pionier, to właśnie 
on, jako młody człowiek, odnalazł 
najstarszą, oksfordzką wersję Pieśni 
o Rolandzie.

W przypadku rękopisu gall. 
quart. 101, przekazującego frag-
ment Statutów rycerskiego Zakonu 
Półksiężyca (l’Ordre du Croissant) 
założonego przez króla René 
d’Anjou (1448), widzimy notatkę 
proweniencyjną naniesioną przez 
bibliotekarza: aus Dorrow Nachlaβ  
(„ze spuścizny Dorrowa”). ¶
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Reprodukowana karta rękopisu 
ital. quart. 66 zawiera tekst skre-
ślony, a raczej dokładnie zamazany 
późniejszą ręką. Usunięte passusy to 
zaklęcia i formuły magiczne kończą-
ce traktat weterynaryjny Mojżesza 
z Palermo. Nie do końca jasne są 
powody tych działań (identyczne 
skreślenia znajdują się w rękopisie 
ital. quart. 65). Można się tylko 
domyślać, że skreślenia były wyko-
nane z pobudek religijnych (formu-
ły magiczne wyraźnie kłóciły się 
z doktryną chrześcijańską, szczegól-
nie w atmosferze kontrreformacji 

po soborze trydenckim). Rękopis 
ital. quart. 66, wykonany na począt-
ku XV wieku, miał na przestrzeni 
stuleci wielu właścicieli. Jednym 
z nich był hrabia Donat Silva, które-
go pieczęć znajduje się w rękopisie, 
a innym Jakub Manzoni, dziewiętna-
stowieczny włoski bibliofil i kolek-
cjoner z Lugo. ¶
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6. Paratekst

W rękopisie często obecne są elementy, które możemy określić mianem 
paratekstu, tzn. chodzi o takie elementy, które tekst zawarty w rękopisie 
pozwalają zrozumieć, choć same do niego nie należą. Funkcję paratekstu 
pełnią miniatury, o których była mowa wcześniej, lecz nie tylko one należą 
do tej właśnie komplementarnej warstwy rękopisu.

6.1 Kolofony
Kolofon jest notatką sporządzoną przez kopistę zazwyczaj na końcu ręko-
pisu, pod tekstem, po ukończeniu kopii, jeśli zostało wolne miejsce. Treść 
kolofonu oczywiście nie była znormalizowana, nikt nie narzucał kopiście 
obowiązku umieszczania takich notatek; dodawali je kiedy i gdzie chcieli, 
i jeśli w ogóle mieli na to ochotę. Treść kolofonu była różna, w zależności 
od indywidualnego przypadku: kopista zazwyczaj się przedstawiał, nieko-
niecznie z nazwiska, mógł podać pseudonim, dostarczał informacji na temat 
miejsca powstania kopii, czasem wymieniając nawet adres ulicy (która dzi-
siaj może już nie istnieć!), wyjawiał dla kogo sporządził kopię. Albo pisał 
(rzeczywiście jest taki przypadek), że kopiowanie książek to niezbyt lukra-
tywne zajęcie, a on ma żonę i dzieci, które musi utrzymać, w związku z tym 
to już ostatnia jego książka, musi zmienić zajęcie, bo ma tego dosyć. Często 

kopiści proszą o modlitwę tych, którzy książkę przeczytali, zazwyczaj jest to 
prośba o Requiescat in pace („Wieczne odpoczywanie”), niekiedy zdarzają 
się całe zestawy modlitw, o które proszą – pewien badacz rękopisów, Al-
phonse Dain, wielki znawca, wyznał w jednej ze swych książek, że nigdy 
nie uchylał się od tych próśb – to taki bliski kontakt z kopistą i książką. Nie 
zawsze jednak kopiści zachowywali się jak poważni ludzie i treść kolofonów 
bywa frywolna1.

6.2 Wierszyki kopistów
Zamiast kolofonów kopiści czasem umieszczali wierszyki – można powie-
dzieć ich „znak firmowy”, ponieważ dany wierszyk był typowy dla danego 
kopisty, który przepisywał go w wielu sporządzonych przez siebie rękopi-
sach. Dzisiaj dostępne są repertoria takich wierszyków i tym samym można 
ustalić, jakie inne książki dany kopista przepisał. Jeśli w którymś z innych 
rękopisów wprowadził dodatkowe informacje na swój temat, wówczas 
można ustalić czas i miejsce powstania rękopisu, który badamy.

6.3 Rubryki
Rubryka to fragment zapisany czerwonym atramentem – stąd też wywodzi 
się jej nazwa: łac. rubrīca (od rubrum – czerwony atrament; ruber – czer-
wony). Kolorem zarezerwowanym dla tekstu był kolor czarny, nie tak jak 
dzisiaj – niebieski; tenże był kolorem ozdobnym, i zważywszy na fakt, że 
rubryka pełni jednocześnie funkcję dekoracyjną, na przekór etymologii, do 
jej wykonania, używano czasem także niebieskiego atramentu, zazwyczaj 
w kombinacji z czerwonym: rubryki naprzemiennie czerwone i niebieskie 
– zabieg widoczny jedynie w rękopisach bardzo starannie wykonanych, luk-
susowych. Rubryka opisuje tekst i do niego wprowadza. Spotykamy ją na 
początku dzieła lub na początku rozdziału czy podrozdziału, a nawet pa-
ragrafu. Jej zawartość nie jest znormalizowana. W rubrykach znajdujemy 
informacje na temat autora i dzieła, tytuł dzieła, tytuły rozdziałów lub ich 
streszczenia. Rubryka zatem opowiada o tekście. Natomiast w utworach 

1 W jednym z kolofonów kopista wyznaje, że przepisywał z kolegą, a dla rozrywki 
i towarzystwa zaprosili sobie pewną panią.
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dramatycznych w formie rubryk są wymieniane nazwiska postaci występu-
jących kolejno na scenie. Początkowo niewielkich rozmiarów, później rubry-
ki dochodzą nawet do ośmiu, dziewięciu lub dziesięciu linijek. Dzięki ich 
obecności możliwa była szybka orientacja w tekście.

6.4 Żywa pagina
Nazwa żywa pagina niewiele mówi ogółowi odbiorców, może nawet wyda-
wać się zabawna. Sami byliśmy nią rozbawieni, kiedy zetknęliśmy się z nią 
po raz pierwszy. Jest to jednak termin fachowy i nie zamierzamy go zmieniać. 
W języku francuskim odpowiednikiem żywej paginy jest titre courant (wł. 
titolo corrente), czyli dosłownie biegnący tytuł, i to mówi już znacznie więcej. 
Pomimo hermetyczności swojej nazwy żywa pagina nie wymaga specjalnego 
komentarza, ponieważ występuje czasem również w edytorstwie współcze-
snym, a wywodzi się właśnie z tradycji średniowiecznej. Jest to zapis w gór-
nych marginesach poszczególnych kart, najczęściej czerwonym atramentem, 
informujący o zawartości partii tekstu, występującej na danej karcie. Najczę-
ściej, żywe paginy zawierają tytuły rozdziałów, ksiąg, ułatwiając w ten spo-
sób czytelnikowi szybkie odnajdywanie interesujących go passusów. Żywa 
pagina występująca w kronikach zawierała najczęściej rok, w którym miały 
miejsce opisywane na danej karcie wydarzenia. W ten sposób czytelnik mógł 
łatwo odnaleźć interesującą go datę i posługiwać się kroniką niekoniecznie 
jako tekstem narracji ciągłej. Z tych samych powodów, to znaczy, ponieważ 
pewnych tekstów nie czyta się od początku do końca, ale sięga się do konkret-
nych fragmentów, żywa pagina pojawia się w zbiorach tekstów, np. w zbio-
rach receptur. Jest zatem elementem, który pozwala łatwiej orientować się 
w tekście i równocześnie staje się eleganckim motywem zdobniczym.

6.5 „Rączki”
Swoistym przypadkiem paratekstu są tzw. „rączki” (łac. maniculae) – ry-
sunki wykonane przez kopistę lub naniesione później przez kolejnych wła-
ścicieli rękopisów, służące wskazaniu ważnych, w ich mniemaniu, passusów 
tekstu. Odpowiednikiem rączki jest Nota (bene), zapisywane na marginesie, 
na różne sposoby, np. w formie skrótu nõ – dzisiejsze NB wywodzi się z tra-
dycji średniowiecznej.

6.6 Ekslibrisy

Ex libris, czyli z ksiąg, oznacza kolekcję, do której książka należała. W rę-
kopisach średniowiecznych ekslibrisy występują często. Początkowo był to 
zwykły napis, zaczynający się od słów ex libris… bądź iste liber est…, w póź-
niejszym okresie ekslibrisy przybierają formę bardziej ozdobną, stając się 
małymi dziełami sztuki, często w formie drzeworytów: zawierają herb, em-
blemat czy dewizę właściciela. W powszechnym rozumieniu dzisiaj, eksli-
bris to graficzna kompozycja z imieniem, nazwiskiem, nazwą instytucji czy 
herbem, umieszczona na kartce przyklejonej zazwyczaj na wewnętrznej 
przedniej części okładki. Jednak ta forma jest stosunkowo późną zdobyczą.

6.7 Komentarze
W średniowieczu oraz później książki czytano „aktywnie”. Pomimo ich wy-
sokiej ceny, właściciele nie wahali się dopisywać na marginesach komenta-
rzy, notatek, uwag, itd. – oczywiście atramentem, a nie ołowianym rysikiem2 
(tak żeby móc to łatwo w razie czego wytrzeć). Są to zatem trwałe ślady. 
Często komentarze należą do pierwszej warstwy rękopisu, będąc dziełem 
kopisty. Przybierały różną formę i pełniły różne funkcje: czasem wydoby-
cie istotnych informacji z tekstu, dosłowne przepisanie ich, „wyrzucenie” na 
margines; niekiedy streszczenie dzieła lub jego części; innym razem komen-
tarz właściwy, dopisywany w sposób dowolny na wszystkich czterech mar-
ginesach karty, odpowiadający dzisiejszym przypisom w dolnym margine-
sie. Z naszej perspektywy owe stare komentarze są bardzo cenne, informują 
nas o sposobach rozumienia danego dzieła, o mentalności minionych epok, 
pozwalają nam zbliżyć się do tamtych ludzi. Dzięki nim dowiadujemy się 
także, które passusy przykuwały uwagę ówczesnych czytelników, co było 
dla nich ważne – to także informacja o odbiorcach z przeszłości.

A teraz zilustrujmy to, o czym powyżej, na przykładach.

2 W średniowieczu nie było ołówka w dzisiejszej postaci, a jego odpowiednik sta-
nowił ołowiany rysik.
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Tutaj dwa kolofony. Pierwszy 
z rękopisów, ital. fol. 158, zawiera 
następujący kolofon: Questo libro 
fo scrito e compiedo per man de 
Rainaldo barbiero in la venerabel 
cita de venexia nel tempo de 1460 adi 
15 del mexe de otubrio („Ta książka 
została napisana i ukończona ręką 
Reginalda, balwierza w czcigodnym 
mieście Wenecja, w roku 1460, dnia 
15 miesiąca października”). Drugi 
przypadek (rękopis gall. fol. 130): 
Pactractus a grant haste le vendredi 
devant Pasques („Ukończony w wiel-
kim pośpiechu w piątek przed 
Wielkanocą”), Pour noble damoiselle 
Jehanne Berruyere, femme de noble 
homme Estienne Benard, escuier, 
maistre d’ostel du Roy, seigneurs 
d’Escueillé, d’Avon et de Taffoneau, 
est ce livre escript, par les mains de 
Jehan alias je ne sçay comment („Dla 
szlachetnej Pani Joanny Berruyère, 
żony Stefana Benarda, królewskiego 
giermka i marszałka dworu, Pana 
na Escueillé, Avon, Taffoneau, jest ta 
książka napisana ręką Jana, ręka ta 
nieznana” – alias je ne sçay comment 
jest trudno przetłumaczalną grą 
słów). ¶
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Tutaj przykłady wierszyków, „zna-
ków firmowych” kopistów.

W rękopisie gall. quart. 141 
czytamy: Ne scribam vanum, duc 
pia Virgo manum / Omnia membra 
mea conservet Virgo Maria („Niech 
nie piszę na próżno, prowadź mą 
rękę [Najświętsza] Dziewico / Niech 
całe me ciało zachowa [w zdrowiu] 
Dziewica Maria”). 

W rękopisie ital. fol. 149 kopista 
napisał: Laus tibi sit Criste, hic liber 
explicit iste („Chwała Ci Chryste, tu 
kończy się ta książka”).  

Z kolei, w rękopisie ital. quart. 65, 
kopista, oprócz kolofonu, w którym 
wymienia właściciela, swoje imię 
oraz datę zakończenia, zawarł taki 
oto wierszyk: In questa parte al libro 
fine è dato / Cristo ne sia lodato / E llo 
scriptore vuol essere pagato („Tutaj 
książka ma swój koniec / Niech bę-
dzie za to pochwalony Jezus Chrystus 
/ A pisarz chce zapłaty”). ¶
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Tutaj dwa przykłady rubryk. 
W rękopisie ital. fol. 151 czytamy: 
Incipit expositio super tertiam 
partem Dantis, quae paradisus 
dicitur. Cantus primus in quo ponitur 
prohemium. Rubrica. („Zaczyna się 
komentarz do trzeciej części Dan-
tego, która nazywa się Rajem. Pieśń 
pierwsza, w której umieszczony 
jest wstęp. Rubryka”). Natomiast, 
dzięki rubryce początkowej ręko-
pisu gall. fol. 211: Les fais et dits de 
Alphone roy d’Arragon et de Naples, 
etc., dignes de memoire…, pozna-
jemy tytuł dzieła, imię i nazwisko 
autora oryginału łacińskiego, oraz 
imię i nazwisko tłumacza na język 
francuski (rękopis zawiera to wła-
śnie tłumaczenie), a także pełnione 
przez niego funkcje – owym tłu-
maczem był Jan L’Orfèvre, doradca 
wielkiego księcia burgundzkiego 
(Filipa Dobrego): Les fais et dits de 
Alphonce roy d’Arragon et de Naples, 
etc., dignes de memoire, compilez par 

Anthonne Pannormitain, orateur et 
poete tresexcellent, avec les addi-
cions y servans, translatez de latin en 
françois, par maistre Jehan l’Orfevre, 
conseillier, maistre des requestes 
de l’ostel de monseigneur le duc 
de Bourgogne, et president de son 
conseil ordonné en Brabant („Czy-
ny i słowa Alfonsa, króla Aragonii 
i Neapolu, etc., godne pamięci, spisa-
ne przez Antoniego Panormitana, 
mówcę i poetę wielce sławnego, 
wraz z pożytecznymi dodatkami, 
przetłumaczone z łaciny na francu-
ski przez mistrza Jana L’Orfèvre, do-
radcę na dworze wielmożnego Pana, 
księcia Burgundii, stojącego na czele 
jego Rady w Brabancie”). ¶
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Dwa przykłady żywej paginy. 
W pierwszym, zaczerpniętym z rę-
kopisu gall. fol. 182, nad pierwszą 
kolumną czytamy: Ordonance de la 
journee („Porządek dnia”) – nie jest 
to tytuł tekstu, lecz streszczenie za-
wartości kolumny; a nad drugą ko-
lumną: Argumens de Nostre Signour, 
co stanowi, z kolei, początek tytułu 
rozpoczynającego się tutaj nowego 

tekstu: Argumenty Naszego Pana 
przeciwko niewiernym heretykom.

W rękopisie ital. quart. 72, za-
wierającym kronikę padewską rodu 
da Carrara, znajdujemy żywe paginy 
w postaci daty (tutaj opis odnosi się 
do wydarzeń z roku 1371). ¶
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Tutaj widzimy przykłady tzw. 
„rączek” (łac. maniculae), służących 
do zaznaczania ważnych passusów 
tekstu: rękopisy ital. quart. 52 oraz 
ital. quart. 65. ¶



Tutaj przykłady trzech ekslibrisów, 
odzwierciedlające ewolucję ich 
formy na przestrzeni stuleci:

a) ekslibris średniowieczny 
(rękopis ital. oct. 11): Iste liber 
est domus Sancti Cristofori ordinis 
cartusiensis prope Ferraria („Ta 
książka należy do klasztoru Świę-
tego Krzysztofa, zakonu Kartuzów, 
w pobliżu Ferrary”);

b) ekslibris siedemnastowiecz-
ny; podobnie jak poprzedni, dodany 
odręcznie, w formie zwykłego 
napisu (późniejszy właściciel śre-
dniowiecznego rękopisu – gall. fol. 

211): Ex libris Illustrissimi et Excel-
lentissimi Domini Domini Henrici 
Guilielmi S[acri] R[omani] I[mperii] 
Comitis a[d] Staremberg („Z ksiąg 
Najjaśniejszego i Najznakomitszego 
Pana Henryka Wilhelma, hrabiego 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
w Starhembergu”);

c) ekslibris dziewiętnastowiecz-
ny (rękopis ital. oct. 14), w formie 
drzeworytu, z napisem: EX LIBRIS 
R. de Forrer − odpowiada dzisiej-
szemu powszechnemu rozumieniu 
ekslibrisu. ¶
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Ciekawy przykład ekslibrisu wska-
zującego na dwóch poprzednich 
właścicieli: rękopis gall. oct. 19, 
który był darem króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma IV dla Bibliote-
ki Królewskiej w Berlinie, a wcze-
śniej należał do hrabiego Stefana 
Méjan. ¶
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Natomiast, na pierwszej karcie 
rękopisu gall. fol. 130 znajduje się 
siedemnastowieczne streszczenie 
zawartości dzieła. Dopiski w śre-
dniowiecznych rękopisach pełniły 
też funkcję ówczesnych przypisów, 
jak w rękopisie ital. fol. 174 (należy 
zwrócić uwagę na ich miejsce). ¶

Przykłady trzech typów komen-
tarzy − wszystkie zapisane atra-
mentem. Pierwszy prezentowany 
tutaj rękopis (ital. oct. 11) zawiera, 
na marginesach, wyszczególnienie 
(czerwonym atramentem), praw-
dopodobnie ręką kopisty, nazw 
własnych występujących w tekście. 



172

Podsumowanie i więcej
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Włochy i Francja w średniowieczu to terytoria, na których prężnie rozwi-
jało się piśmiennictwo w językach wernakularnych (narodowych). Oczywi-
ście, ilościowo przeważały wówczas rękopisy w języku łacińskim, ale to tek-
sty w językach lokalnych spotykały się z szerokim odbiorem czytelników, 
w tym dworskich i arystokratycznych. To sprawiało, że rękopisy wernaku-
larne posiadały często charakter bibliofilski – były luksusowymi dobrami 
o ogromnej wartości artystycznej i materialnej. W jakimś stopniu świad-
czą o tym przykłady rękopisów reprodukowanych i omawianych w naszej 
książce. Chcąc przybliżyć proces powstawania dzieł rękopiśmiennych, 
a przede wszystkim możliwości interpretacji poszczególnych ich elemen-
tów, nie ograniczyliśmy się jedynie do ksiąg iluminowanych, lecz wykorzy-
staliśmy także przykłady ksiąg codziennego użytku, które niekoniecznie po-
siadały atrakcyjny wygląd. W końcu, pamiętajmy, że podstawową przyczyną 
narodzin każdej księgi jest tekst. Choć nie zajmowaliśmy się tutaj szeroko 
aspektem filologicznym (tekstologicznym), to zrozumienie okoliczności 
materialnych powstania i wędrowania danego rękopisu prowadzi do głęb-
szego zrozumienia tekstu. Ów kontekst dostarcza informacji o odbiorcach, 
ich zainteresowaniach, ich sposobie odczytywania tekstu, czyli o jego recep-
cji zarówno w momencie powstania jak i później, w ciągu wieków. A dla nas, 
filologów, tekst jest najważniejszy.

Choć nasza książka opiera się na przykładach rękopisów francuskich 
i włoskich, większość prezentowanych metod ma zastosowanie do badania 
starych ksiąg w ogólności. Należy podkreślić, że to przede wszystkim Fran-
cja i Włochy nadawały ton ówczesnej kulturze książki, a w innych krajach 
niejednokrotnie wzorowano się na rozwiązaniach francuskich i włoskich 
kopistów oraz artystów. 

W rozdziałach książki, poszczególne aspekty były omówione w sposób 
szczegółowy, ale osobno, w oderwaniu od innych aspektów – pod wzglę-
dem dydaktycznym było to konieczne. Oczywiście, nikt w ten sposób ręko-
pisów nie bada, ponieważ bierze się pod uwagę rękopis jako całość, a po-
szczególne elementy – jako składniki tej całości. Aby pokazać czytelnikowi 
próbkę takiego całościowego oglądu, na kolejnych stronach prezentujemy 
ilustrowany schemat badań nad książką rękopiśmienną, który bierze pod 
uwagę jednocześnie wiele aspektów i stanowi swego rodzaju podsumo-
wanie całości, uzupełniając też, w razie potrzeby, informacje z poprzed-
nich rozdziałów. ¶



LITERA 
FILIGRANOWA – 
jeden z rodzajów 

inicjałów. 

legeNDa:

TEKST 
ZielONy
 opisuje 

poszczególne 
elementy 

rękopisów

TEKST
GRANATOWY  

wyjaśnia 
trudne spe-
cjalistyczne 

terminy

TEKST
 CZerWONy

zwraca uwagę 
na elementy, 

dzięki którym 
badacze 

ksiąg mogą 
dowiedzieć 

się o nich 
ciekawych 

faktów.

FIBULA – klamra 
zamykająca cenne 
rękopisy. 

Nazwa fibula wywodzi 
się z łaciny. Nazywano 
tak zarówno klamry 
na oprawach ksiąg 
jak i te używane 
do zapinania płaszczy 
rzymskich żołnierzy 
czy szkockich kiltów.

ZWIĘZY OPRAWY – 
elementy do których 
przymocowane były 
poszczególne arku-
sze księgi

Rękopis oprawiony 
w kurdybanową 
oprawę (wykonaną 
z tłoczonej i złoconej 
skóry). Tę drogą 
technikę stosowano 
przy zdobieniu 
tapicerowanych 
siedzisk lub 
zamkowych 
komnat. Do naszych 
czasów na świecie 
zachowały się 
jedynie cztery 
oprawy książkowe 
tego typu.

Dzięki analizie 
stylu zdobienia 

liter filigrano-
wych możliwe 
jest datowanie 

rękopisów.

Rękopis o symbolu 
inwentarzowym 

Gall. Fol. 176. 
Starofrancuska 

adaptacja dzieła 
pt. Historia Regum 

Britanniæ (Historia 
królów Brytanii). 

Znaleziona jako 
element oprawy 

jednej ze starszych 
ksiąg. Widoczny 

grzbiet i zagięcie 
brzegu oprawy ze 

skrzydełkiem

Rękopis o symbolu 
inwentarzowym 
Gall. Fol. 211.



WYKLEJKI Z PAPIERU 
MARMURKOWEGO – 
papier marmurkowy 

wykonywany był 
ręcznie i służył 

do wyklejania 
wewnętrznych części 

oprawy rękopisu

FRONTISPICE – 
specjalny typ miniatury 
(ilustracji) występujący 
na początku rękopisów.

BORDIURA – 
(fr. bordure; bord 
- brzeg) ozdobne 
obramowanie tekstu 
na stronie.

Ozdobne inicjały. 
Inne typy inicjałów 
na kolejnych 
stronach.

RUBRYKA, RUBRUM 
– wyróżniony przez 
użycie czerwonego 
atramentu 
(zwanego równiez 
rubrum) fragment 
tekstu. Komentarz 
wprowadzający 
czytelnika w tematykę 
utworu lub jego części 
i przedstawiający jego 
autora. 

Inicjały pierwszego 
właściciela (JE) 
w formie liści akantu 
wkomponowane 
w bordiurę.

Słowo inicjał 
oznacza początko-
wą literę księgi lub 
akapitu.

Słowo rubrum 
pochodzi od łaciń-
skiego słowa ruber 
– czerwony.

Herb kolejnego właści-
ciela księgi, domalowa-
ny później. Widać próby 
jego wytarcia w póź-
niejszym czasie 

EKSLIBRIS – znak 
właściciela książki 

często w postaci małej 
karteczki wklejany na 

jednej z pierwszych 
stron książki.

Słowo ekslibris pochodzi 
od łacińskiego wyraże-
nia ex libris - z księgo-

zbioru, z ksiąg.

Rękopis  
Gall. Quart. 73

Inny przykład  
ekslibrisu. Ekslibris dr. 
Georga Freunda.

Rodzaj wzoru na 
papierze wyklejki 

służy doskonale do 
datowania wykonania 
prac introligatorskich. 

Papier marmurkowy 
zaczęto stosować pod 

koniec XVI w.

INNE PRZYKŁADY PAPIERU MARMURKOWEGO 

Rękopis o symbolu 
inwentarzowym 
Gall. Fol. 129.

Ekslibris króla 
Niemiec Fryderyka 

Wilhelma III



BORDIURA

ŻYWA PAGINA – tytuł 
rozdziału książki 

znajdujący się 
w górnym marginesie; 

pozwala zorientować się 
w którym miejscu dzieła 

znajduje się czytelnik.

MINIATURA 
INICJALNA 

– ozdobiona sceną 
pierwsza litera (L) 

rozdziału lub tekstu. 
W przeciwieństwie 

do filigranu jest 
to motyw figuralny.

Ozdobne 
wypełnienie 
przestrzeni 

pomiędzy 
kolumnami tekstu 

zwane łodyżką.

REKLAMANT – inskrypcja oznaczająca 
koniec składki – jednego z zeszytów 

tworzących księgę. Współcześnie 
podobne znaki pojawiają się na końcu 
poszczególnych arkuszy drukarskich.

DRÔLERIE   
– drobne scenki 
figuralne i zwierzęce 
o charakterze 
humorystycznym. 
Występowały 
w rękopisach, 
a także w rzeźbie 
i snycerstwie, później 
również w malarstwie 
sztalugowym.

Słowo drÔlerie pochodzi 
od francuskiego słowa 

drÔle – śmieszne, 
i oznacza śmiesznostkę, 

coś zabawnego.

Emblemat (znak) 
i dewiza (hasło) 
pierwszego 
właściciela. W tym 
przypadku jest 
to żeneta (mały 
zwinny drapieżnik 
spokrewniony 
z mangustą) oraz 
szarfa z tekstem 
„Je le feray” (zrobię 
to; sprostam temu 
zadaniu).

DRÔLERIE

DRÔLERIE

RUBRYKA

Rękopis o symbolu 
inwentarzowym 
Gall. Fol. 205.

Rękopis o symbolu 
inwentarzowym 

Gall. Fol. 182.



Ozdobne 
wypełenienie 

marginesów

Ozdobne 
wypełnienie pustych 
miejsc na końcu linii 

kończącej paragraf, 
mające na celu 

wypełnienie pustej 
przestrzeni

Horror vacui (z łac.; 
lęk przed pustką) 
sposób tworzenia 

dekoracji tak, 
by zapełnić całą 

powierzchnię dzieła, 
bez pozostawiania 

pustego tła. Spotykane 
w sztuce wielu kultur, 

np. u Celtów, Indian 
czy w sztuce Islamu.

Ekslibris 
późniejszego 
właściciela książki, 
von Starhemberga, 
hrabiego Świętego 
Cesarstwa 
Rzymskiego 
(od 1643 r.).

Styl wykonania 
INICJAŁU 
FILIGRANOWEGO 
pozwala dosyć 
precyzyjnie datować 
powstanie rękopisu.

ATRAMENT  
(z łaciny: atramentum  
– czernidło) płyn 
służący do pisania. 
W średniowiecznej 
Europie atrament, 
nazywany inkaustem, 
albo czernidłem 
pisarskim, gotowano 
z soku kapusty, 
gałązek tarniny, wina, 
octu i gumy arabskiej. 
Produkcją atramentu 
zajmowali się 
początkowo lekarze, 
aptekarze i mnisi. 
Czerwony atrament 
nazywano RUBRUM.

RUBRYKA, RUBRUM 

Rękopis o symbolu 
inwentarzowym 
Gall. Fol. 211.

Rękopis o symbolu 
inwentarzowym 

Theol. Lat. Quart. 7.



ExPLICIT – rubrum 
na zakończenie 
tekstu  książki

Tu znajduje się wiersz 
najprawdopodobniej 
pióra samego księcia 
Chimay.

NOTA  
PROWENIENCYJNA  
– tekst oznaczający 
właściciela manu-
skryptu. Tu pierw-
szym właścicielem 
jest książę Chimay. 
Wiedząc, kiedy 
powstało księstwo 
Chimay, znamy rok 
po którym powstała 
księga. Zwłaszcza, 
że typ liter filigra-
nowych wskazuje 
na podobny czas 
powstania rękopisu 
i noty.

Oznaczenie 
poczynione przez 
badacza na początku 
XXI wieku w celu 
poprawnego 
opisu dokumentu, 
opartego na 
precyzyjnej 
numeracji kart.

Akapit (od łac. 
a capite, dosł. 

od głowy, czyli 
od początku) – 

podstawowy sposób 
dzielenia tekstu na 

mniejsze fragmenty 
w celu zwiększenia 

jego czytelności 
i zaznaczenia miejsca 
pojawienia się nowej 
myśli w wypowiedzi.

ZNAK AKAPITU – 
współczesny jego 

wygląd niewiele się 
zmienił.

ZNAK AKAPITU 
– pozwala łatwo 

wychwycić miejsca, 
w których zmienia 

się wątek opowieści.

Po lewej znak 
końca akapitu 

z komputerowego 
edytora tekstów

GLOSA – komentarz 
właściciela książki 

do tekstu. 

Glosa – (z jęz. 
greckiego γλώσσα, 

glóssa, dosł. „język”) 
oznacza przypis 

odnoszący się do 
poszczególnych słów 

lub fragmentów tekstu, 
wprowadzany przez 

kopistę manuskryptu 
lub czytelnika na 

marginesach stron 
książki. Często była 
to naukowa analiza 

głównego tekstu  
umieszczona na 

marginesie.  
Na przykład 

komentarze do tekstu 
Biblii. Por. wyrażenie: 

„Na marginesie dodam, 
że...” 

Rękopis o symbolu 
inwentarzowym 
Gall. Fol. 211.

Rękopis o symbolu 
inwentarzowym 

Gall. Fol. 205.
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Notki o rękopisach

Rękopis gall. fol. 128, powstały pod koniec XIV wieku lub w pierwszej 
ćwierci XV, być może w regionie Ile-de-France, wykonany na pergaminie, za-
wiera krótki tekst poświęcony biblijnym prorokom oraz Mélancolies („Me-
lancholie”) Jana Dupin, tzw. Roman de Mandevie. Przedstawia pewną war-
tość ikonograficzną (liczne zdobienia), chociaż miniatury nigdy nie zostały 
wykonane – pozostawiono puste miejsca (rękopis niedokończony).

Rękopis gall. fol. 129, wykonany we Flandrii, w trzeciej ćwierci XV wieku, 
egzemplarz pergaminowy, z piękną miniaturą na karcie początkowej (tzw. 
frontispice zawierający sześć obrazków – różne etapy Stworzenia świata), 
przekazuje Miroir du Monde – historię świata od momentu Stworzenia do 
narodzin Jezusa Chrystusa, tekst przechowywany w czterech innych rękopi-
sach oraz w piętnastowiecznej edycji.

Rękopis gall. fol. 130, wykonany w trzeciej ćwierci XV wieku, w Toura-
ine, dla Joanny Berruyère, żony marszałka dworu króla Francji, zwykły pa-
pierowy egzemplarz, lecz bezcenny pod względem tekstologicznym: jedyny 
zachowany na świecie rękopis zawierający Histoire de la reine Berthe et du 
roy Pepin – literacką historię rodziców Karola Wielkiego.

Rękopis gall. fol. 156, wykonany około 1440 roku, w Pikardii lub w Arde-
nach, egzemplarz papierowy, bardzo skromny, jednak o wysokiej wartości 
tekstologicznej: jeden z trzech zachowanych dzisiaj rękopisów, przekazują-
cych jedno z kilkunastu średniofrancuskich tłumaczeń-adaptacji Złotej Le-
gendy Jakuba de Voragine – wersja niepublikowana do dzisiaj.

Rękopis gall. fol. 176, wykonany pod koniec XIII wieku, na północnym-
wschodzie Francji, jedyna zachowana pergaminowa karta, pochodząca z rę-
kopisu zawierającego jedno ze starofrancuskich tłumaczeń-adaptacji Histo-
ria regum Britanniae („Historia królów Brytanii”); nie istnieją inne rękopisy 
przekazujące tę właśnie wersję, stąd unikatowy charakter karty.

Rękopis gall. fol. 182, cztery pergaminowe karty pochodzące z księgi wy-
konanej w regionie Metzu, w trzeciej ćwierci XIV wieku; zawiera kompilację 
tekstów o charakterze religijnym i dydaktycznym, bardzo wyraźne cechy 
dialektu lotaryńskiego, cenny pod względem ikonograficznym.

Rękopis gall. fol. 205, powstały w Paryżu w latach 1470-1480, zawie-
ra francuskie tłumaczenie Somnium viridarii („Sen o sadzie”), cenny pod 
względem ikonograficznym: miniatury są dziełem jednego z uczniów bar-
dzo znanego Mistrza Franciszka; egzemplarz wykonany bardzo starannie, 
z wielkim kunsztem, o wysokiej wartości bibliofilskiej.

Rękopis gall. fol. 209, wykonany być może w regionie Ile-de-France, 
w trzeciej ćwierci XV wieku, z późniejszymi dodatkami (dwa poematy) 
z końca wieku, zawiera bardzo popularną w średniowieczu Powieść o Róży, 
której autorami byli Wilhelm de Lorris i Jan de Meung.

Rękopis gall. fol. 211, powstały we Flandrii burgundzkiej, po roku 1486, 
egzemplarz papierowy choć bardzo starannie wykonany, jedyna zachowana 
kopia francuskiego tłumaczenia De dictis et factis Alphonsi regis („O słowach 
i czynach króla Alfonsa”); autorem oryginału łacińskiego był Antonio Becca-
delli, znany jako Panormitanus, komentarz do dzieła napisał wielki humanista 
Eneasz Sylwiusz Piccolomini (przyszły papież Pius II); autor tłumaczenia: Jan 
L’Orfèvre, sługa księcia burgundzkiego Filipa Dobrego; pierwszym właścicie-
lem rękopisu był znany bibliofil Karol de Croy, hrabia, potem książę Chimay.
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Rękopis gall. fol. 217, wykonany na północy lub północnym-wschodzie 
Francji, w drugiej ćwierci XIII wieku, jedyna zachowana pergaminowa karta 
pochodząca z rękopisu zawierającego popularną w średniowieczu powieść 
(45 zachowanych kopii): L’Estoire del saint Graal („Historia świętego Graala”).

Rękopis gall. quart. 101, papierowy prosty egzemplarz, powstały być 
może w Anjou, około roku 1450, zawiera kopię fragmentu Statutów rycer-
skiego Zakonu Półksiężyca (L’Ordre du Croissant), spisanych przez króla 
René d’Anjou, założyciela zakonu w roku 1448.

Rękopis gall. quart. 141, wykonany w Pikardii, w trzeciej ćwierci XV wieku, 
zawiera średniofrancuską adaptację, bardziej niż tłumaczenie, łacińskiego dzie-
ła dominikanina Henryka Suzona: Horologium sapientiae („Zegar mądrości”).

Rękopis gall. quart. 145, wykonany w Lyonie, około połowy XVII wieku, 
zawiera kopię L’art de trancher la viande et touttes sortes de fruicts à la mode 
italienne et nouvellement à la françoise („Sztuka cięcia mięsa i wszelkiego 
rodzaju owoców, na sposób włoski i od niedawna francuski”), autorstwa Ja-
kuba Vontet, wraz z notatkami Autora: przygotowanie tej kopii oraz innych 
odbyło się pod jego okiem.

Rękopis gall. oct. 1, wykonany być może w regionie Ile-de-France, po roku 
1461, prosty pergaminowy egzemplarz, zawierający kopię Abrégé des chro-
niques de France („Skrót kronik francuskich”) Noëla de Fribois, ukończonych 
w 1459 (od rzekomego pochodzenia trojańskiego Francuzów do roku 1383).

Rękopis gall. oct. 35, wykonany w listopadzie 1289, na północnym-
wschodzie Francji, być może w Lotaryngii, prosty pergaminowy egzamplarz 
zawierający jedną z najstarszych kopii Somme le Roi („Summa dla króla”), 
autorstwa brata Laurent, dominikanina z Orleanu.

Rękopis theol. lat. quart. 7, wykonany w Paryżu, w pierwszej ćwierci XV wie-
ku, zawiera Godzinki, bardzo bogato zdobione, wśród iluminacji znajdujemy 19 
miniatur, z których część jest przypisywana tzw. Mistrzowi jasnych Kobiet (Maî-
-tre des Cleres femmes), inne Mistrzowi de Luçon; rękopis wykonany dla młodej 
kobiety, której podobizna została umieszczona na niektórych miniaturach.

Rękopis ital. fol. 55 pochodzi z końca XV wieku. Jest to anonimowa kroni-
ka wenecka, opisująca wydarzenia od 715 do 1410 roku. Dość wcześnie, bo 
już w 1459 roku, rękopis znalazł się w Norymberdze.

Rękopis ital. fol. 149 powstał w Bolonii w 1381 roku. Został sporządzony 
przez kopistę, który określa się jako „Gallus de Gallis de Bononia”. W ręko-
pisie jest weneckie tłumaczenie łacińskiego traktatu wojskowego: Stratage-
mata autorstwa Frontinusa. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że jest to 
jedyne zachowane tłumaczenie tego traktatu na język wernakularny Półwy-
spu Apenińskiego. 

Rękopis ital. fol. 151 powstał najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV 
wieku. Zawiera łaciński komentarz do Raju Dantego napisany przez Benve-
nuta z Imoli, który jest uznawany za jednego z najlepszych komentatorów 
Boskiej komedii w średniowieczu. Udało się ustalić, że ten rękopis kiedyś 
należał do Biblioteki Triwulcjańskiej. 

Rękopis ital. fol. 155 to piętnastowieczna księga przychodów klasztoru 
franciszkanów ze Sieny. W odróżnieniu od innych rękopisów, ta księga naj-
pierw została oprawiona, a dopiero potem zapisana (po uprzednim ponu-
merowaniu kart). To zwykła praktyka w przypadku ksiąg rachunkowych, 
które zapełniano stopniowo. 

Rękopis ital. fol. 156 powstał w roku 1461 w Urbino. Kopistą był nie byle 
kto, bo Gaugello Gaugelli − nadworny poeta Fryderyka z Montefeltro, księcia 
Urbino. Zgodnie ze swoimi poetyckimi zainteresowaniami, z dzieła Boecju-
sza De consolatione philosophiae przepisał tylko części pisane metrum. Pod 
koniec XVIII wieku rękopis należał do Piusa VI, na co wskazuje ładna opra-
wa z herbem papieża. 

Rękopis ital. fol. 158 powstał w roku 1460 w Wenecji. Kopistą i prawdo-
podobnie autorem wyboru tekstów był lekarz z Wenecji o imieniu Rainaldo. 
Ten sam balwierz (bo tak należy intepretować podpis barbiero po imieniu 
Rainaldo − Reginald) jest też kopistą rękopisu przechowywanego w Ra-
wennie, o sygnaturze Classense 139, w którym znajduje się tłumaczenie, na 
włoski, dzieła Chirurgia parva Lanfranka z Mediolanu. Z kolei nasz rękopis 
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zawiera Thesaurus pauperum w wersji weneckiej oraz wybór traktatów me-
dycznych we fragmentach. 

Rękopis ital. fol. 174 powstał w Bolonii, w pierwszej połowie XIV wie-
ku. Nie można ustalić pierwszego właściciela w sposób całkowicie pewny, 
ale wiele wskazuje na związki ze środowiskiem  dominikańskim. Zawiera 
toskańskie tłumaczenie komentarza Mikołaja Triveta do dzieła Boecjusza 
De consolatione philosophiae. Bogato zdobiony, ze starą, piętnastowieczną 
oprawą, jest jednym z najciekawszych włoskich rękopisów w tej kolekcji. 

Rękopis ital. quart. 33 pochodzi z końca XIII wieku. Zawiera fragmen-
ty Historia de preliis, popularnego od starożytności po średniowiecze cyklu 
przygód Aleksandra Wielkiego. Łączy wydarzenia historyczne z legendar-
nymi. W sumie, na 16 kartach, widoczne są tutaj 42 miniatury.

Rękopis ital. quart. 47 powstał w Toskanii, w drugiej połowie XV wieku. 
Zawiera powieść  Boccaccia Fiammetta.

Rękopis ital. quart. 48 powstał we Florencji, w latach 1511-1513. Jest 
egzemplarzem specjalnie przygotowanym przez autora jako dar dla Juliana 
Medyceusza. Zawiera traktat Giuochi matematici napisany przez Piotra Fili-
caię: zbiór rozmaitych zagadek i zabaw matematycznych, często z ilustrują-
cymi je rysunkami. Ciekawostką jest, że rękopis oprawiony został w jedwab 
z wyhaftowanym herbem Medyceuszy.   

Rękopis ital. quart. 62 powstał w XIV wieku, w regionie Veneto. Język rę-
kopisu nie pozostawia co do tego wątpliwości. W rękopisie znajdują się roz-
maite teksty o charakterze medycznym, stanowiące spójną kompilację przy-
gotowaną w języku wernakularnym przez „mistrza Franciszka”. Co ciekawe, 
udało się znaleźć inną, niemal identyczną kompilację zawartą w rękopisie 
znajdującym się w Bibliotece Narodowej w Neapolu (rękopis VIII.G.67).

Rękopis ital. quart. 63 powstał najprawdopodobniej w Umbrii, w XIV 
wieku. Wskazują na to charaketrystyczne formy jego języka. Zawiera tłu-
maczenie, na język wernakularny, traktatu weterynaryjno-jeździeckiego, 
czyli tzw. mascalcia. Autorem łacińskiego oryginału był Giordano Ruffo. Co 

ciekawe, prolog dzieła jest zapożyczony z innego traktatu, a mianowicie z 
mascalci Pseudo-Arystotelesa.

Rękopis ital. quart. 64 powstał w XV wieku (pierwsza połowa), w pół-
nocnych Włoszech. Na uwagę zasługuje język rękopisu, w którym niejedno-
krotnie mieszają się formy łacińskie i wernakularne.  

Rękopis ital. quart. 65 powstał w Toskanii, a konkretnie w Pistoi, w roku 
1415. Napisany na zamówienie ówczesnego władcy Pistoi, Gerarda Gamba-
corty, może zostać zaliczony do rękopisów tzw. dworskich. Zawiera zbiór 
tekstów weterynaryjnych w języku włoskim (traktat Wegecjusza oraz dwa 
traktaty Mojżesza z Palermo).

Rękopis ital. quart. 66, podobnie jak ital. quart. 65,  powstał w Toska-
nii, na początku XV wieku i prawdopodobnie przeznaczony był również dla 
dworskiego środowiska. Zawiera zbiór tych samych tekstów weterynaryj-
nych w języku włoskim. 

Rękopis ital. quart. 72 powstał w XV wieku, w regionie Veneto, być może 
w Padwie. Zawiera kronikę opowiadającą o dojściu do władzy w Padwie 
i upadku rodu da Carrara. Autorami tej kroniki, a właściwie różnych jej wer-
sji, byli ojciec Galeazzo oraz dwaj synowie: Bartłomiej i Andrzej.  

Rękopis ital. quart. 78 pochodzi z XV wieku. Zawiera opowieść o życiu 
Chrystusa napisaną w oparciu o Ewangelie i o pisma Ojców Kościoła. Cieka-
wy jest język rękopisu, który wykazuje cechy typowe dla tzw. area mediana, 
a ściślej dla Umbrii (Foligno lub okolice), z której pochodzi kodeks.  

Rękopis ital. quart. 83 powstał w XVIII wieku. Przepisany na zamówie-
nie doży weneckiego dla Hieronima Bolaniego, zawiera zbiór praw we-
neckich oraz zalecenia dotyczące sprawowania władzy w Padwie. Takie 
zbiory praw były zwyczajowo wręczane przez dożę urzędnikom, którzy 
udawali się do różnych miast rządzonych przez Republikę Wenecką. Pięk-
na srebrna oprawa została wykonana na zamówienie Bolaniego.
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Rękopis ital. oct. 6 powstał w regionie Veneto, w XVI wieku, jak wskazują 
filigrany (znaki wodne). Jest to zbiór tekstów z dziedziny medycyny, rodzaj 
receptariusza, w którym zgromadzono szereg praktycznych porad, dotyczą-
cych leczenia. 

Rękopis ital. oct. 8 powstał w Veneto, na przełomie XV i XVI wieku. Zawie-
ra traktaty alchemiczne przypisywane Krzysztofowi z Paryża, stanowiące 
rodzaj popularnych tekstów ezoterycznych. Pochodzi z kolekcji Karola Mor-
bia, włoskiego historyka i kolekcjonera, którego książki zostały sprzedane 
na aukcji w 1889 roku, po jego śmierci. Część z nich zakupiła Biblioteka Kró-
lewska w Berlinie.

Rękopis ital. oct. 9 to przykład rękopisu z XV wieku, który zawiera wiele 
różnych tekstów, niektóre po łacinie a niektóre po włosku. Takie łączenie 
języków było dosyć częste, szczególnie w kompilacjach o charakterze reli-
gijnym, a z taką mamy do czynienia w rękopisie.

Rękopis ital. oct. 11 powstał w XV wieku (trzecia ćwierć), prawdopo-
dobnie w Bolonii, i jest dedykowany księciu Borso d’Este, władcy Ferrary. 
Zawiera porady dotyczące właściwego rządzenia. Autor tekstu, Bornio de 
Sala, był profesorem uniwersytetu w Bolonii. Dzieło zostało przepisane na 
pergaminie ładnym pismem humanistycznym. 

Rękopis ital. oct. 14, pergaminowy egzemplarz, powstał we Włoszech, 
w XV wieku (pierwsza połowa). Treść rękopisu to reguła zakonu serwitek.  

Rękopis ital. oct. 15 powstał w XIV wieku (druga połowa), we Włoszech. 
Jest to rodzaj książeczki do spowiedzi w formacie kieszonkowym. Przypo-
mniane są zasady dobrej spowiedzi, siedem grzechów głównych, przykaza-
nia, zmysły i związane z nimi grzechy, oraz artykuły wiary. ¶
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