
Średniowieczne witraże
a Biblia pauperum
- problem wzajemnych relacji* 1 0

modus
prace z historii sztuki
xiv, 2014

Fenestre vitree que sunt in Ecclesia [...] significant Sanctam Scripturam.

Użyte jako motto zdanie, napisane przez Piotra z Roissy, świadczy o tym, że JOANNA
skojarzenie okien witrażowych z Biblią pojawiało się już w średniowieczu2. Za- utzig
sadniczym przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia zależności między
cyklami witrażowymi a rękopisami o treściach typologicznych, zwanych zwy-
czajowo Biblia pauperum. Relacje te mają charakter obustronny, co dalej zo-
stanie szczegółowo omówione na konkretnych przykładach. Najpierw jednak
należy poświęcić nieco uwagi nieporozumieniom, jakie narosły wokół pojęcia
„Biblia pauperum”3 * *. To łacińskie określenie zrobiło wręcz niebywałą karierę
i zajęło trwałe miejsce w powszechnej świadomości. Stopniowo poszerzyło ono
znaczenie, stając się wygodnym hasłem wywoławczym, używanym tyleż często,
co bezrefleksyjnie do określania sztuki średniowiecznej, zwłaszcza obszernych
cykli przedstawieniowych. Na wstępie omówienia wymaga znaczenie, kwestia
pochodzenia i rozpowszechnienia tego pojęcia.

Tytuł Biblia pauperum określa jeden z typów popularnych w późnym śred-
niowieczu książkowych dzieł typologicznych. Najbardziej fundamentalnymi

1 Niniejszy artykuł powstał na podstawie fragmentu mojej pracy magisterskiej pt. „Czternasto-
wieczne witraże w kościele katedralnym p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane
zagadnienia formy i treści”, obronionej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w r. 2013, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka. W tym miejscu chciałabym
bardzo serdecznie podziękować mojemu promotorowi za całą okazaną mi pomoc, życzliwość
i wszelkie uwagi.

2 Cytat pochodzi z Manuale de misteriis ecclesiae Piotra z Roissy (początek XIII w.). Podob-
ne sformułowania można znaleźć w innych tekstach, zawierających symboliczną wykładnię
przestrzeni i wyposażenia kościoła; zob. B. Kurmann-Schwarz, „Fenestre vitree [... ] significant
Sacram Scripturam”. Zur Medialitat mittelalterlicher Glasmalerei des 12. und 13. Jahrhunderts,
w: Glasmalerei im Kontext. Bildprogramme und Raumfunktionen [Akten des XXII. Internatio-
nalen Colloąuiums des Corpus Vitrearum 29.08-1.09 2004], red. R. Becksmann, Nurnberg 2005,
s. 61-74.

3 Dla rozróżnienia znaczeń, pisząc o rękopisach, stosuję określenie Biblia pauperum (jako ich
tradycyjnie przyjęty tytuł) pisane kursywą i wielką literą, zaś w przypadku umownego sensu
tego pojęcia określenie to pisane jest w cudzysłowie.
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1. Sankt Florian, Stiftsbi-
bliothek, CSF III, 207, Biblia
Pauperum, fol. 2v.
Wg A. Henry, Biblia Paupe-
rum. A Facsimile Edition,
Adlershot 1987, s. 5

opracowaniami tego tematu są książki Henrika Cornella
oraz Gerharda Schmidta4. Kodeks Biblii pauperum składa
się z co najmniej trzydziestu czterech grup obrazowo-
-tekstowych, których liczba w późniejszych egzempla-
rzach bywała zwiększana aż do pięćdziesięciu5. Owe gru-
py przeważnie umieszczano po dwie na jednej stronie
(ii. i, 2). W centrum każdej z grup ukazano jedną scenę
nowotestamentową, której przyporządkowano jej zapo-
wiedzi: dwa wydarzenia ze Starego Testamentu oraz po-
stacie proroków. Już we wczesnych, czternastowiecznych
rękopisach można zaobserwować dużą różnorodność
w zakresie liczby scen, kompozycji stron, a niekiedy także
zestawień typologicznych. Z uwagi na zasadnicze różnice
między rękopisami, Schmidt zaproponował szczegółowy
podział na trzy rodziny: austriacką, weimarską i bawarską
oraz szereg podrodzin. Zdecydowana większość rękopi-
sów zawiera zarówno tekst („lekcje” biblijne odnoszące
się do scen ze Starego Testamentu, tituli scen, treści pro-
roctw), jak i ilustracje (zajmujące większą część kart).

Istnieją również egzemplarze bez obrazów, zachowujące jednak bardzo charak-
terystyczny schemat graficzny kart6. Przeważnie poszczególne serie obrazów

4 Zob.: H. Cornell, Biblia Pauperum, Stockholm 1925; G. Schmidt, Die Armenbibeln des XIV. Jahrhun-
derts, Graz-K5ln 1959 (rec.: H. Brauer,„Zeitschrift fur Kunstgeschichte”, 23,1960, z. 3/4, s. 278-284;
R.A. Koch, „Specuium” 36,1961, nr 1, s. 179-181). Na typologii Schmidta opieram używane dalej
określenia „rodzin” i „podrodzin”. Badacz jest niemal „monopolistą” tematu, zredagował bo-
wiem również odnośne hasła w kilku leksykonach i encyklopediach, zob.: G. Schmidt, A. Weck-
werth, Biblia pauperum, Armenbibel, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, Roma-Freiburg-
-Basel-Wien 1968, szp. 293-298; G. Schmidt, Bibbia deipoveri, w: Enciclopedia delTarte medievale,
t. 3, Roma 1992, s. 487-491; idem, Biblia Pauperum, w: The Dictionary ofArt, red. J. Turner, t. 4, New
York 1996, s. 11-12. Zob. też: S. Beissel, Eine Missale aus Hildesheim und die Anfange der Armenbibel,
„Zeitschrift fur christliche Kunst” 15,1902, nr 10, s. 265-274,308-318; F.J. Luttor, Biblia Pauperum.
Studie zur Herstellung eines inneren Systems, Veszprem 1912; H. Engelhardt, Der theologische Gehalt
der Biblia Pauperum, Strassburg 1927; H. Rost, Die Bibel im Mittelalter. Beitrdge zur Geschichte und
Bibliographie der Bibel, Augsburg 1939, szczeg. s. 232-236; A. Weckwerth, Die Zweckbestimmung der
Armenbibel und die Bedeutung ihres Namens,„Zeitschrift fur Kirchengeschichte”, 68,1957, s. 25-258;
F. Unterkircher, G. Schmidt, Die Wiener Biblia pauperum; Codex Vindobenensis 1198,1.1-3, Graz
1962; M. Berve, Die Armenbibel. Herkunft, Gestalt, Typologie. Dargestellt anhand von Miniaturen
aus der Handschrift Cpg 148 der Universitatsbibliothek Heidelberg, Beuron 1969; A. Weckwerth,
Der Name „Biblia pauperum”,„Zeitschrift fur Kirchengeschichte” 83,1972, s. 1-33; A. Henry, Biblia
Pauperum, Adlershot 1987; S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte. Typologische Bildzyklen in der
Glasmalerei des 14. bis 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, Frankfurt am Main 1999,
s. 23-25; N.H. Ott, Text und Bild - Schrift und Zahl. Zum mehrdimensionalen Beziehungssystem
zwischen Texten und Bildern in mittelalterlichen Handschriften, w: Wissen und neue Medien. Bilder
und Zeichen von 800 bis 2000, red. U. Schmitz, H. Wentzel, Berlin 2003, s. 65-74. W języku pols-
kim: H. Wegner, Biblia Ubogich (Biblia pauperum), w: Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz,
R. Łukaszyk, Z. Sułkowski, t. 2, Lublin 1989, szp. 452-454; R. Knapiński, Biblia Pauperum - rzecz
o dialogu słowa i obrazu, „Nauka” 4,2004, s. 133-164.

5 Termin „grupy (obrazowe)” (niem. Bildgruppeń) przejmuję za Schmidtem. U Cornella „grupa”
określa zespół rękopisów reprezentujących jeden typ i genetycznie ze sobą związanych, co
Schmidt zastąpił pojęciem „rodziny”.

6 Należy zwrócić uwagę na istnienie licznych odmian układów. Zestawienie schematów grup
obrazowych w poszczególnych rodzinach i podrodzinach zob. G. Schmidt, Die Armenbibeln,
s. 140.
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(niem. Bildgruppen), mają kompozycję „dośrodkową”, albo przynajmniej syme-
tryczną, z ulokowanym centralnie antytypem - wydarzeniem z życia Chrystusa,
przekazanym w Nowym Testamencie lub apokryfach.

Stosowana obecnie powszechnie nazwa dzieła na pewno nie jest jego pier-
wotnym tytułem. Pierwowzorów rękopisu upatruje się w pierwszej połowie,
względnie około połowy XIł! stulecia (chociaż najstarsze zachowane egzempla-
rze są niemal o stulecie późniejsze), natomiast towarzyszące księgom określenie
„Biblia pauperum” pojawiło się dopiero w wieku XV7. Wcześniejszym rękopisom
przypisywano najrozmaitsze określenia, niekiedy długie i o opisowym charak-
terze8. Wygląda więc na to, że pierwotnie dzieło to nie miało ściśle określonego
tytułu, inaczej niż również należące do grupy słowno-obrazowych kodeksów
typologicznych Speculum Humanae Salvationis czy Concordantia Caritatis9.

Wszystko wskazuje na to, że do rozpowszechnienia się określenia „Biblia pau-
perum” przyczynił się przede wszystkim Carl-Heinrich von Heinecken w drugiej
połowie XVIII stulecia, który tak nazwał opisany wyżej typ księgi, omawiając
go w kontekście najstarszych drukowanych ksiąg10. Pamiętać jednak należy

2. Wiedeń, Ósterreichi-
sche Nationalbibliothek,
cod. 1198, Biblia Pauperum,
fol. 3r. Wg G. Schmidt, Male-
rei der Gotik. Fixpunkte und
Ausblicke, 1.1: Malerei der
Gotik in Mitteleuropa, Graz
2005, s. 114

7 Zob. ibidem, szczeg. s. 77-87.
8 Na przykład Biblia pieta, Speculum humane sahationis, Registrum concordancie veteris et novi

testamenti, Concordancie novi ac veteris testamenti cum dicitis prophetarum et probacionibus,
Declaracio aliąuarum figurarum veteris testamenti, Concordantia hystoriarum lub Capitula biblie
exerpta; ibidem, s. 118-119.

9 Jak pokazuje zestawienie rozmaitych „tytułów” w poprzednim przypisie, dzieło znane dziś
jako Biblia pauperum bywało w średniowieczu określane podobnie do innych kompendiów
typologicznych (Speculum Humanae Salvationis oraz Concordantia Caritatis), co wskazuje na
całkowite zamieszanie w nazewnictwie tych ksiąg w epoce, a może również niedostrzeganie
między nimi tak ścisłych różnic, jakie dostrzega się w chwili obecnej.

10 Autor określił dzieło jako Die Geschichte des Alten und Neuen Testaments, und in Deutschland
gemeiniglich die Bibel der Armen, Biblia pauperum, dodając, że jego nazwa nie jest ściśle ustalona
i czasem określa się je jako Speculum salvations (!), zob. C.-H. von Heinecken, Kurze Abhandlung
von der Erfindung Figuren in Holz zu schneiden und von den ersten in Holz geschnitten und ge-
druckten Buchern, w: idem, Nachrichten von Kiinstlern und Kunstsachen, t. 2, Leipzig 1769, s. 117.
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o przypadkowości i wtórności tego terminu. Warto wspomnieć o pomijanym,
zazwyczaj wcześniejszym niż piętnastowieczne, przypadku pojawienia się okreś-
lenia „Biblia pauperum” w odniesieniu do rękopisu typologicznego: w kodeksie
Speculum Humanae Sahationis w klasztorze Benedyktynów w Kremsmiinster
(Codex Cremifanensis 243) (ok. 1330-1335), na karcie 5ór, skomplikowanym
schematom genealogicznym towarzyszy tekst: „Incipit Biblia pauperum, genea-
logia Christi texens ab Adam [,..]”11. Określenie to pojawia się tu w podobnym
znaczeniu, jak w przypadku średniowiecznych tekstów naukowych (tutaj chodzi
o „kompendium” genealogiczne, rodzaj Arbor consanguinitatis)12. Może jednak
wydać się ono w tym miejscu niezrozumiałe i jest kolejnym dowodem na brak
ścisłości w określaniu „tytułów”, a także świadectwem niedookreślonego znaczenia
terminu „Biblia pauperum” w średniowieczu. Zgodnie z wszelkim prawdopodo-
bieństwem, termin ów nie przynależał pierwotnie do grupy kodeksów, z którą
współcześnie jest powszechnie wiązany.

Podejmowano jednak próby tłumaczenia, kim dokładnie mogliby być owi
pauperes, opierając się na założeniu, że byli oni docelową grupą użytkowników
kodeksów omawianego typu. Dociekania prowadziły do rozbieżnych wniosków.
Niektórzy autorzy, błędnie kojarząc pojęcia „Biblia pauperum” oraz litteratura
laicorum, zastanawiali się, czy księgi tego typu nie były przeznaczone dla osób
nieuczonych, czyli nieznających pisma. Hipotezę tę należy z góry odrzucić - Biblia
pauperum jest bowiem przemyślaną i spójną całością słowno-obrazową13. Obraz
wydaje się, że ma w niej formę nadrzędną14, ponieważ poświęca się mu najwięcej
miejsca - warto jednak zwrócić uwagę, że tak jak skrótowe i lapidarne są teksty
zawarte w tych kodeksach (oprócz niedługich „lekcji” biblijnych występują tam
teksty w formie krótkich wersetów - tekstów prorockich oraz titulusów scen), tak
ilustracje, zwłaszcza we wczesnych egzemplarzach, charakteryzują się formą „skró-
tową” i kompozycjami zawierającymi niewiele postaci, pozbawionymi zbędnych
detali, w tym niemal całkowicie elementów określających przestrzeń. Mimo to,
jak wspomniano, istnieje grupa kodeksów bez ilustracji; co więcej, ilustracje te
zapewne nigdy nie miały być wykonane (nie ma na nie miejsca). Teksty (czytania

11 W. Neumiiller, Speculum humanae sahationis. Codex Cremifanensis 243 des Benediktinerstiftes
Kremsmiinster, Graz 1997; rec. starszego wydania: G. Schmidt, Rezension. Speculum humanae
sahationis. Vollstandige Faksimile-Ausgabe des Codex Cremifanensis 243 des Benediktinerstift
Kremsmiinster. Mit einem Kommentar von Willibrord Neumiiller O.S.B., Graz 1972,,,Kunst-
chronik” 27,1974, s. 152-166; przedruk z uzupełnieniem w: idem, Malerei der Gotik. Fixpunkte
und Ausblicke, t. 2: Malerei der Gotik in Siid- und Westeuropa. Studien zum Herrscherportrdt,
Graz 2005. Zob. też idem, Malerei der Gotik. Fixpunkte und Ausblicke, t. 1: Malerei der Gotik
in Mitteleuropa, Graz 2005, s. 112-113,145 (kat. nr 243) (na temat karty z określeniem „Biblia
pauperum” zob. s. 92).

12 Zob. H. Rost, Die Bibel im Mittelalter, s. 216.
13 Wysoka ocena treści Biblii pauperum i wykluczenie możliwości jej użytkowania przez prostaczków

zob. np.: A. Henry, Biblia, s. 3,17-18; B. Scribner (rec.), A. Henry, Biblia Pauperum,„The Catholic
Historical Review” 75,1989, nr 1, s. 155: „The book has a very elaborate formal structure and de-
pends throughout on complex typologies, sophisticated biblical and iconographical knowledge,
and a subtle understanding of medieval symbolism. Far from being a work for the untutored
laity, it was a work for the religious specialist, an aid to meditative devotion”.

14 Także Gerhard Schmidt podkreślił wielkie znaczenie obrazu dla idei Biblii pauperum. Inaczej
wygląda to w przypadku Speculum Humanae Salvationis, gdzie obraz w większym stopniu jest
tylko (istotnym!) uzupełnieniem tekstu; zob.: G. Schmidt, Die Armenbibeln, s. 78; F. Wormald
(rec.), G. Schmidt, Die Armenbibeln des XIV. Jahrhunderts, „The Burlington Magazine”, 102,
1960, nr 693, s. 543.

74 ARTYKUŁY Joanna Utzig



biblijne, titulusy scen i wersety proroctw) są ułożone w formę graficzną powtarza-
jącą tę znaną z pełnych, iluminowanych egzemplarzy Zapewne najważniejsze było
więc powtórzenie określonej formy graficznej, ściśle uporządkowanego schematu
uczytelnionego przez system podziałów, który dobrze uwidaczniał i tłumaczył
sens poszczególnych grup typologicznych. Nie znaczy to jednak, że obraz miał
w Bibliipauperum rolę podrzędną. Najdoskonalszą bowiem, najczęściej realizowa-
ną i najtrafniej oddającą sens dzieła była wersja słowno-obrazowa. Chociaż wiele
egzemplarzy charakteryzuje wyraźna lapidarność form, a także pewna prostota
artystyczna (połączona często ze „schematycznością” ilustracji, czyli posłużeniem
się szkicowymi i zwięzłymi rysunkami, przeważnie niekolorowanymi)15, zdarzają
się też zabytki starannie wykonane, czy wręcz - chociaż rzadko - w swojej kate-
gorii luksusowe. Z wczesnych przykładów można za taki uznać wiedeński kodeks,
wiązany przeważnie z opactwem w Klosterneuburgu (Wiedeń, Ósterreichische
Nationalbibliothek, cod. 1198)16 (zob. wyżej, ił. 2). Kodeksy Biblii pauperum najwy-
raźniej miały być stosunkowo przystępne - zarówno pod względem sposobu ujęcia
treści, jak i prostoty formy (w efekcie być może nie były szczególnie kosztowne).
Nieuprawnione byłoby jednak myślenie o nich jako o księgach przeznaczonych
dla „ludu”, dla niewykształconych i niezamożnych wiernych.

Za (rzekomo) tytułowych pauperes uważano np. benedyktynów, z których
klasztorami można wiązać najstarsze zachowane rękopisy17. Dość często przyj-
muje się, że kodeksy tego typu miałyby też służyć pauperes predicatores, którzy
nie mogli sobie pozwolić na pełne wydanie Biblii. Istnieje rozbieżność opinii,
czy Biblia pauperum miałaby służyć do prywatnego użytku i poznawania prawd
wiary przez duchownego (a może osobę świecką?), czy też miała być stosowana
jako pomoc w nauczaniu wiernych, oferująca szereg zestawień typologicznych
i tekstów stanowiących zasób exempla dla kaznodziei.

Charakterystyczne cechy Biblii pauperum rysują się wyraźnie przy porównaniu
jej z inną obszerną księgą typologiczną, która rozpowszechniła się mniej więcej
w tym samym czasie, Speculum Humanae Sahations18 * *. Speculum jest dziełem
bardziej rozbudowanym, skomplikowanym i dostarczającym więcej treści (przede

15 Technikę rysunkową Gerhard Schmidt określił jako typową dla rękopisów przeznaczonych do
prywatnego użytku osób świeckich oraz właściwą warsztatom klasztornym; świeckie przeważnie
miały stosować bardziej „reprezentatywne” farby kryjące, zob.: G. Schmidt, Die Armenbibeln,
s. 57; F. Wormald (rec.), G. Schmidt, Die Armenbibeln, s. 543.

16 Kodeks ten odznacza się znakomitym rysunkiem, który w większej części jest całkowicie lub
częściowo lawowany. Druga część kart nie jest kolorowana, zapewne więc rękopisu nie ukoń-
czono. Trudnym do wytłumaczenia zbiegiem okoliczności, dotyczy to wielu egzemplarzy Biblii
pauperum. Na temat rękopisu wiedeńskiego zob.: komentarz w wydaniu faksymilowym: F. Un-
terkircher, G. Schmidt, Die Wiener Biblia pauperum oraz G. Schmidt, Malerei der Gotik, 1.1, s. 114,
kat. nr 246 (tam podstawowa literatura).

17 Zob. F.J. Luttor, Biblia Pauperum, s. 16-17.
18 Podstawowa literatura zob.: E. Breitenbach, Speculum Humanae Sahationis. Eine typenge-

schichtliche Untersuchung, Strasbourg 1930; E. Silber, The Reconstructed Toledo Speculum
Humanae Salvationis. The Italian Connection in the Early Fourteenth Century, „Journal of
the Warburg and Courtauld Institutes”, 43,1980, s. 32-51; A. Wilson, J.L. Wilson, A Medie-
val Mirror. Speculum Humanae Salvationis, 1324-1500, Berkeley 1984; K.A. Wirth, Auf den
Spuren einer fruhen Heilsspiegel-Handschrift vom Oberrhein, „Jahrbuch des Zentralinstituts
fur Kunstgeschichte”, 1,1985, s. 115-204; FI. Appuhn, Heilsspiegel. Die Bilder des mittelalter-
lichen Andachtsbuches Speculum humanae sahationis, Dortmund 1989; S. Rehm, Spiegel der
Heilsgeschichte, s. 25-26.
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wszystkim: więcej tekstu), niż Biblia pauperum. Jego tekst nie tylko streszcza
wydarzenia biblijne, lecz także je wyjaśnia, tłumacząc również prawdy wiary,
które się z nimi łączą. Poza tym charakter redakcji tekstu pozwala z większym
prawdopodobieństwem domyślić się funkcji tego kompendium, która jest zresztą
określona wprost w przedmowie do dzieła: zapewne służyło ono kaznodziejom,
dostarczało im zarówno omówień historii biblijnych, jak i porównań oraz przy-
kładów, a także gotowych myśli w formie pouczeń, które mogli przekazywać
wiernym. Biblia pauperum nie nadawała się do aż tak praktycznego zastosowania,
chociażby dlatego, że w ujęciu treści koncentrowała się nie na opowiadaniu i ana-
lizie wydarzeń oraz dogmatów, lecz na możliwie zwięzłym i skrótowym ujęciu
ich istoty. Mogła być przydatna do kazań jedynie jako kompendium zestawień
typologicznych i wersetów. Należy jednak zwrócić uwagę, że choć treść „lekcji”
sformułowana jest skrótowo i prosto, to nie została ona dostatecznie omówiona,
tak aby z łatwością wyjaśnić daną myśl osobie niewykształconej. Dlatego też Biblia
pauperum nie była zbyt użyteczna ani do samokształcenia osób nieszczególnie
uczonych, ani też do nauczania prowadzonego przez duchownych. Mogła jednak
pomóc w utrwalaniu wiedzy i rozumieniu Biblii osobom, które miały już pewne
rozeznanie w teologii i treści Pisma Świętego.

Niekiedy stawiano pytanie, czy Biblia pauperum nie stanowiła rodzaju
„wzornika” dla artystów. Odpowiedzieć na to trzeba negatywnie, i wcale nie-
koniecznie dlatego, iż znane są egzemplarze pozbawione ilustracji. Jedno ze
średniowiecznych kompendiów typologicznych, co znamienne, bodaj najob-
szerniejsze z nich, zgodnie z zamysłem autora miało służyć zarówno twórcom,
jak i zleceniodawcom do doboru odpowiednich tematów sztuki sakralnej. Mowa
o Pictor in carmine - dziele wiązanym z kręgiem angielskich cystersów, powsta-
łym prawdopodobnie około roku 120019. Ma ono formę zestawień wersetów
odnoszących się do wydarzeń z życia Chrystusa oraz do jego odpowiedników
(ze Starego Testamentu, liturgii lub ze świata natury), których liczba się waha,
dając w sumie imponującą liczbę stu trzydziestu ośmiu antytypów oraz pięćset
ośmiu typów. Dzieło nie ma jednak w ścisłym rozumieniu charakteru wzornika,
brak w nim bowiem ilustracji, które umożliwiałyby powtarzanie schematów
kompozycyjnych. Do posługiwania się księgą należało zatem przystąpić już
z pewną wiedzą, ponieważ nie informowała ona zupełnie, jak przedstawiać,
nie tyle mówiła nawet, co przedstawiać, tylko z czym zestawiać sceny, czyli
jak dobierać i grupować przedstawienia, aby nadać cyklom obrazowym od-
powiedni sens, wypełnić je wartościową i kanonicznie poprawną treścią. Ze-
stawienia typologiczne miałyby być alternatywą dla niektórych „gorszących”
przedstawień w przestrzeni kościelnej, których krytykę autor przeprowadził
w duchu zgodnym ze słynną apologią św. Bernarda z Clairvaux do Wilhelma,
opata Saint-Thierry20. Mimo całkowicie praktycznego, jasno określonego celu

19 Zob.: M.R. James, Pictor in carmine, „Archeologia”, 94, 1951, s. 141-166; G. Schmidt, Die Ar-
menbibeln, szczeg. s. 90-91; K.A. Wirth, Pictor in carmine. Ein Handbuch der Typologie aus
der Zeit um 1200 nach MS 300 des Corpus Christi College in Cambridge, Berlin 2006, s. 13,
50 (rec. książki w: H.C. Gearhart, „Speculum. A Journal of Medieval Studies”, 87, 2012, nr 2,
s. 625-627).

20 Anonimowy autor wskazał na potencjalną użyteczność obrazów w nauczaniu, zaś „fantastyczne
potworności”, rozpowszechnione w kościołach, uznał za szkodliwe i wymagające wykorzenienia;
zob. K.A. Wirth, Pictor in carmine, s. 21-22.
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Pictor in carmine i normatywnego charakteru tego dzieła, świadectwa jego
oddziaływania są zaskakująco późne i nieliczne21. Można sformułować sąd,
że z uwagi na brak możliwych do naśladowania wzorów ikonograficznych,
użyteczność dzieła dla samych malarzy była znikoma. Posłużyć się nim mogli
raczej zleceniodawcy i twórcy programów przedstawieniowych, którzy chcieli
je uporządkować w myśl zasad typologii. Zważywszy intencję powstania, Pictor
in carmine może być określony jako rodzaj „wzornika treściowego” w formie
przeglądowego katalogu. Mimo wszystko, choć dzieło pomyślane było jako po-
moc przy tworzeniu programów przedstawieniowych, niemalże nie było w ten
sposób używane. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w przypadku bardzo
rozpowszechnionego, zwłaszcza w stuleciu XIV i XV, Speculum Humanae Sal-
vationis, a w mniejszym stopniu także Biblii pauperum. Obraz był właściwie ich
obowiązkowym elementem, więc w procesie kopiowania rękopisów utrwalano
także schematy przedstawieniowe, co przyczyniło się do ich rozpowszechniania.
Tak więc choć obydwa dzieła nie były pomyślane jako „wzorniki”, znacznie lepiej
nadawały się do takiego właśnie użycia. Określenie rzeczywistego zasięgu ich
oddziaływania oraz roli w utrwalaniu lub przetwarzaniu przedstawień wymaga-
łoby szczegółowej analizy. Niewątpliwie jednak do wyjątków należało dokładne
powtórzenie zarówno doboru scen, ich układów ikonograficznych, jak i sposobu
zestawień w monumentalnych cyklach przedstawieniowych (np. w malarstwie
ściennym i witrażowym, co zostanie szczegółowo omówione w dalszej części
artykułu)22.

Na zakończenie omawiania funkcji Biblii pauperum należy wrócić do wcześ-
niejszych rozważań nad samym problematycznym „tytułem”. Powinno się
zwrócić uwagę, że dla omawianego typu rękopisów termin „Biblia” można
przyjąć tylko warunkowo, ponieważ w dosłownym sensie owe kodeksy Bibliami
nie były. Właściwie nie zawierają one dłuższych passusów z Pisma Świętego,
do opisanych w nich wydarzeń podchodzą bardzo wybiórczo, poza tym treść
czerpią również z ksiąg niekanonicznych. Natomiast snucie hipotez nad toż-
samością wspomnianych w przyjętym tytule pauperes jest o tyle bezcelowe,
że określenie to ma charakter wtórny i nie ma dowodów na to, że pierwotnie
ten typ kodeksów powstał dla jakiejś grupy „ubogich”23. Powszechnie przyjęte
określenie Biblia pauperum jest użyteczne dla oddzielenia posiadającej szcze-
gólne cechy grupy rękopisów od innych kodeksów typologicznych. Należy
jednak wyraźnie zaznaczyć, że określenie to nie stanowi miarodajnego punktu
odniesienia w rozważaniach nad intencjami przyświecającymi stworzeniu
tego dzieła.

* * *

„Obraz jest bowiem tym dla ludzi prostych, czym pismo dla umiejących
czytać”24. Tak brzmi sformułowanie Grzegorza Wielkiego (590-604), które

21 Zob. ibidem, s. 76-92.
22 Zob. S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 12.
23 Por. ibidem, s. 24 i literatura w przyp. 74.
24 „Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotibus praestat pictura cernentibus, quia in ipso igno-

rantes vident, quod sequi debeant, in ipsa legunt, qui litteras nesciunt; unde praecipue gentibus
pro lectione pictura est” (Grzegorz Wielki, Epistula ad Serenum); dalej: „Pictura in ecclesiis
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przetrwało przez całe średniowiecze jako wiodący element teorii sztuki koś-
cielnej, określający jeden z jej głównych celów25. Porównanie obrazu z pismem
i podkreślenie funkcji dydaktycznej, jaką sztuka może pełnić w zastępstwie
tekstu, dość powszechnie jest przypisywane właśnie św. Grzegorzowi, jednak
myśl ta była obecna w teologii chrześcijańskiej znacznie wcześniej. Sposób jej
sformułowania stopniowo ewoluował, aż do postaci najbardziej obiegowego i za-
dziwiająco rozpowszechnionego współcześnie hasła „Biblia pauperum”. Wczesna
obecność podobnych teorii zarówno na chrześcijańskim Wschodzie, jak i na
Zachodzie, świadczyłaby o wspólnym, wczesnochrześcijańskim źródle. Myśli
podobne jak w pismach św. Grzegorza znaleźć można już u Ojców Kapadoc-
kich26. Bazyli Wielki (329-379) dydaktyczną teorię sztuki wyraził następująco:
„To, co słowo nauczania daje słuchowi, to milczące malarstwo ukazuje przez
przedstawienie”27. Niewiele później podobnie wypowiedział się św. Augustyn
(354-430). Na Wschodzie, w czasach kontrowersji ikonoklastycznej przekonanie
to powtarzano jako argument za użytecznością obrazów28. Znaleźć je można
u jana z Damaszku29. Uznawanie obrazu za ekwiwalent słowa pisanego stało
się więc toposem myśli chrześcijańskiej - był on obecny od tak dawna i w tylu
modyfikacjach, że niełatwo określić jego konkretne źródło. Niewątpliwie jednak
jest ono starsze, niż tak chętnie powtarzane (i zniekształcane) sformułowanie
Grzegorza Wielkiego.

Wyrażone przez papieża Grzegorza Wielkiego zdanie zapewne szybko się
spopularyzowało i doczekało licznych parafraz. O tym, że obraz zastępuje pis-
mo nieumiejącym czytać wspomniał też Walafrid Strabon (ok. 808/809-849)30,
przekonanie to sformułowano również na synodzie w Arras (1025)31. W XII
i XIII stuleciu myśl ta często pojawiała się w formie hasła liber laicorum32/

adhibetur, ut hi, qui litteras nesciunt, saltem in parietibus videndo legant, quae legere in codicibus
non valent”, cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2: Estetyka średniowieczna, Wrocław 1962,
s. 125-126. Na temat teorii obrazu św. Grzegorza zob. też: G.B. Ladner, Der Bilderstreit und die
Kunst-Lehren der byzantinischen und abendldndischen Theologie, w: idem, Images and Ideas in
the Middle Ages. Selected Studies in History and Art, 1.1, Roma 1983, s. 25-31; H.L. Kessler, Gregory
the Great and Image Theory in Northern Europę during the Twelfth and Thirteenth Centuries,
w: A Companion to Medieval Art. Romanesąue and Gothic in Northern Europę, red. C. Rudolph,
Oxford 2006, s. 151-172.

25 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, s. 174-175.
26 Zob. E. Kitzinger, The Cult of Images in the Age before Iconoclas?n, „Dumbarton Oaks Papers”, 8,

1954, s. 135-136. Sztuka wczesnochrześcijańska „nabierała cech, jakich nie miała w starożytności,
bo miała dać wzór dobra i świadectwo prawdy, miała stać się egzemplaryczną i demonstratywną
[...] miała podejmować zadania nie tylko poznawcze, ale i wychowawcze” (W. Tatarkiewicz,
Historia estetyki, t. 2, s. 26).

27 I. Jazykowa, Świat ikony, Warszawa 2007, s. 19.
28 Na temat teorii obrazu u ojców greckich oraz jej recepcji w czasach ikonoklazmu zob. G.B. Lad-

ner, The Concept ofthe Image in the Greek Fathers and in the Byzantine Iconoclastic Controversy,
„Dumbarton Oaks Papers”, 7,1953, s. 1-34.

29 „Czym jest księga dla wtajemniczonych w pismo, tym jest obraz dla tych, co pisma nie znają”
(Jan z Damaszku, De imaginibus), cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, s. 56.

30 „[...] pictura est quaedam iitteratura illiterate” (Walafrid Strabon,De rebus ecclesiasticis), cyt. za:
ibidem, s. 126.

31 Synod w Arras, cap. XIV: „Illiterati quod per scripturam non possunt intueri, hoc per quaedam
picturae lineamenta contemplatur” („Ludzie nieuczeni mogą w liniach obrazu oglądać to, czego
nie są zdolni odczytywać w piśmie”), cyt. za: ibidem, s. 126.

32 Sformułowanie liber laicorum pojawiło się m.in. u Alberta Wielkiego (Sermones de tempore, de
eucharistia, de sanctis).
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litteratura laicorum m.in. w dziełach Honoriusza z Augustodunum (1080-
-1154)33 oraz biskupa Cremony Sicardusa. Warto wspomnieć także podobną
w duchu wypowiedź Wilhelma Durandusa, który powoływał się na Grzegorza
Wielkiego: „Malowidło bowiem silniej, jak się zdaje, porusza umysł niż pismo.
[...]. Dlatego też w kościołach mniej czci objawiamy księgom niż obrazom
i malowidłom”34. Wymienione powyżej przykłady potwierdzają, że przeko-
nanie o dydaktycznym potencjale sztuki oraz podobnej do pisma możliwości
przekazania treści za pomocą obrazu jest wczesnym i stałym motywem myśli
chrześcijańskiej.

Inną wersją wymienionych wyżej łacińskich określeń, odnoszących się do
zbieżności obrazu i pisma, jest hasło „Biblia pauperum”. Często wiąże się je
z ideą Grzegorza Wielkiego, chociaż nie użył on dokładnie takich słów. W śred-
niowieczu funkcjonowało również podobne sformułowanie: liber pauperum,
określające księgę dydaktyczną, niekoniecznie teologiczną, ale także np. z za-
kresu medycyny czy filozofii35. Jak już wspomniano, właśnie określenie „Biblia
pauperum” zrobiło szczególną karierę w historii sztuki, stało się nie tylko
toposem, lecz wręcz stereotypem, nadal często nadużywanym, co prowadzi
do uproszczeń i nieporozumień. Obecnie jest to właściwie synonim dla całej
przedstawiającej sztuki sakralnej średniowiecza, zwłaszcza monumentalnych
cykli obrazowych (malowideł ściennych, witraży), których głównym celem
miałoby być nauczanie i przybliżanie prawd wiary niewykształconym wiernym
(„ubogim w duchu”, prostaczkom, niepiśmiennym, laikom).

Określenie „Biblia pauperum” oddaje pewne aspekty funkcjonowania sztuki
średniowiecznej, jednak jest ono dość przypadkowe. Podobnie przypadkowe,
jak wykazano wyżej, jest przejęcie tego „tytułu” dla jednego z rodzajów ręko-
pisów typologicznych. Wszystko wskazuje na to, że powiązanie omawianego
pojęcia z tego typu rękopisami, postulowane najpierw przez von Heineckena,
jest źródłem jego szerszego, nieścisłego użycia. Jednak zaadaptowanie tego
określenia zarówno dla wspomnianych ksiąg, jak i posługiwanie się nim
w analizie przedstawień średniowiecznych, musi prowadzić do nieporozu-
mień i uproszczeń. Przede wszystkim tożsamość rzeczonych pauperes może
tyleż inspirować rozmaite hipotezy, co budzić konsternację (przy obecnym
stanie wiedzy ustalenie docelowej grupy odbiorców kodeksów tzw. Biblii
pauperum wydaje się niemożliwe). Z tego też względu, również w odniesieniu
do samych kodeksów, lepszym rozwiązaniem jest poprzestanie na określe-
niu łacińskim, utrwalonym jako ekwiwalent tytułu, niż przekładanie go na

33 „Ob tres autem causas fit pictura: primo quia est laicorum litteratura; secundo, ut domus tali
decore ornetur; tertio, ut priorum vita in memoriam revocetur” (Honorius Augustodunensis,
De gemma animae), cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, s. 127. Na podkreślenie zasługuje
to, że autor jako pierwszy wymienił dydaktyczny cel malarstwa. Dla teologów Zachodu zyskał
on stopniowo znaczenie centralne.

34 „Pictura namque plus videtur movere animum quam scriptura. Per picturam quidem res
gęsta antę oculos ponitur [...] sed per scripturam res gęsta quasi per auditum, qui minus
movet animum, ad memoriam revocatur. Hinc etiam est in ecclesia non tantam reverentiam
exhibemus libris, quantam imaginibus et picturis” (Rationale Divinorum Officiorum), cyt. za:
ibidem, s. 127. Porównanie z treścią Libri carolini wskazuje wyraźnie, jak przewartościowane
zostały poglądy teologów zachodnich na sztuki plastyczne i literaturę (na korzyść podkreślenia
statusu tych pierwszych), por. cytat w: ibidem, s. 122-123.

35 Zob. H. Rost, Die Bibel im Mittelalter, s. 216.
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języki nowożytne36. W wyniku używania przetłumaczonej nazwy może powstać
jej niepotrzebna kontaminacja ze stereotypowym i w gruncie rzeczy błędnym
rozumieniem pojęcia „Biblia pauperum”. Do nieporozumień prowadzi chyba
przede wszystkim automatyczne skojarzenie tych rękopisów z grupą „prostacz-
ków” (szerokimi masami niewykształconego średniowiecznego pospólstwa).
Dotykamy w tym miejscu szerszego zagadnienia odnoszącego się do percepcji
sztuki w średniowieczu - jej odbiorców i możliwości rozumienia przez nich
treści. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że kościoły średniowieczne były
dostępne różnym grupom społecznym, ale w bardzo zróżnicowanym stopniu.
Kościoły zakonów kontemplacyjnych bywały niemal całkowicie zamknięte dla
wiernych, niekoniecznie będąc jednak zamknięte na sztukę (jak miało to miejsce
u cystersów, przynajmniej z założenia). Trzeba również brać pod uwagę to, że dla
wiernych, niezależnie od ich statusu społecznego, przestrzeń sanktuaryjna była
właściwie niedostępna, a z uwagi na rozbudowane przegrody chórowe mogła
ona być niemal zupełnie niewidoczna. W chórach kościelnych umieszczano
jednak dzieła wszystkich gatunków: malarstwo ścienne i witrażowe, nastawy
ołtarzowe, stalle, dzieła rzemiosła artystycznego (np. świeczniki, relikwiarze,
krzyże ołtarzowe), tkaniny, czy wreszcie samodzielne figury i obrazy tablicowe.
Wszystko to mogło nieść za sobą ogromny ładunek teologicznych treści i zawie-
rać rozbudowane cykle przedstawieniowe, które dla „laików” były niedostępne.
Służyć mogły za to nauczaniu i napominaniu mnichów, ilustracji prawd wiary
i rozbudzaniu ich uczuć religijnych37. Kwestia „dydaktyczności” programów obra-
zowych we wnętrzach kościelnych i zasięgu ich oddziaływania nie zostały dotąd
wyczerpująco zanalizowane. Przykładem często spotykanego punktu widzenia są
rozważania Alicji Karłowskiej-Kamzowej w odniesieniu do malarstwa ściennego
późniejszego średniowiecza w Europie Środkowowschodniej38. Badaczka stwier-
dziła, że omawiane przez nią cykle często były adresowane cło wiernych z całego
przekroju społecznego, co miałoby w tym czasie stanowić nowość. Katechetyczny
cel osiągano przez zestawianie przedstawień o wymowie eschatologicznej, legend
hagiograficznych i najważniejszych scen biblijnych. Niestety, słabym punktem
wywodu jest minimalna ilość przykładów, niedostatek przypisów oraz brak
odwołań do potwierdzających tę tezę źródeł. Niezupełnie wiadomo więc, co
badaczka dokładnie miała na myśli, a jej ogólne stwierdzenia oparte są chyba
w większym stopniu na intuicji, niż systematycznych studiach. Podobna intuicja
jest dość głęboko zakorzeniona w postrzeganiu cykli przedstawieniowych w śred-
niowiecznych wnętrzach kościelnych i jest ona przyczyną popularnego, ale - jak
wykazano wyżej - nieuzasadnionego używania terminu „Biblia pauperum” dla
takich właśnie, rzekomo dydaktycznych czy katechetycznych cykli.

Podkreślanie celu dydaktycznego, tożsamego z „unaocznianiem” prawd
teologicznych, jest stałym elementem średniowiecznej teorii sztuki. Odnosić

36 Tłumaczenia takie funkcjonują w wielu językach, np. Biblia ubogich, Bibie ofthe Poor, Armen-
bibel. Bibie des pauvres, Bibbia dei poveri.

37 Ostatnio na temat percepcji programów przedstawieniowych w chórach kościołów mniszych
zob. H. Stein-Kecks, „Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses” - oder: Wer sollte die Bilder sehen?,
w: Kirche und Kloster, Architektur und Liturgie im Mittelalter. Festschrift fur Clemens Kosch zum
65. Geburtstag, red. K.G. Beuckers, E. den Hartog, Regensburg 2012, s. 111-123.

38 Zob. A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo gotyckie Europy Środkowowschodniej. Zagadnienie
odrębności regionu, Warszawa-Poznań 1982, s. 97-98.
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się może nie tylko do osób nieumiejących czytać, lecz także niedostatecznie
wykształconych (a więc też do niektórych duchownych). Zdarzały się jed-
nak również teorie dalekie od afirmacji obrazów, sugerujące ich znikomą,
czy w każdym razie nieporównanie mniejszą od pisma użyteczność. Poglądy
w tym duchu odnaleźć można w Libri carolini oraz u Hrabana Maura39. Porów-
nania takie zakładają możliwość wyboru między pismem a obrazem, którego
może dokonać jednak tylko osoba odpowiednio wykształcona. Wiernym,
nieznającym pisma pozostawały oczywiście wyłącznie próby „odczytania"
treści z obrazu.

Wątpliwe pozostaje jednak to, jak dużo w rzeczywistości człowiek średnio-
wieczny, a także współczesny, mógłby pojąć choćby z typologicznych zestawień
scen, jeśli nie poznał wcześniej ich treści. Słynny fragment z Testamentu Franęois
Yillona (1461), który poeta włożył w usta swojej matki-„prostaczki”, raczej nie
wskazuje na głębokie zrozumienie sensu przedstawień przez przeciętnego wier-
nego. Świadczy raczej o poddaniu się przez nieuczonego a pobożnego człowieka
silnemu, czysto uczuciowemu i spontanicznemu wrażeniu, jakie może wywrzeć
sugestywne przedstawienie piekła i raju40.

Wydaje się jednak, że same przedstawienia, zważywszy na niemożność od-
niesienia ich do kontekstu ani poznania treści inskrypcji („liter czytać nie znam
zgoła” u Villona) przez większość wiernych, niekoniecznie były w stanie skutecz-
nie nauczać. Zrozumienie zarówno treści Biblii czy dogmatów, jak i przedstawień,
musiało zostać podparte odpowiednim komentarzem duszpasterzy. Jeżeli cykle
obrazowe były we wnętrzu kościoła dostatecznie widoczne, mogły stanowić
ilustrację np. dla słów kazania, wówczas cel dydaktyczny mógł być szczególnie
dobrze spełniony, ponieważ umożliwiało to wzajemne dopełnienie się słowa
i obrazu, co wzmacniało przekaz - podobnie, jak w przypadku ksiąg typu Biblia
pauperum czy Speculum Humanae Salvationis.

Można chyba założyć, że analogicznie jak malowidła we wnętrzu kościelnym
nie musiały być przeznaczone dla konkretnego typu odbiorcy (chyba że chodziło
np. o konkretny kościół przy klasztorze mniszym), tak i pierwotne kodeksy Biblii
pauperum nie były skierowane do wąskiej i ściśle określonej grupy odbiorców,
lecz mogły służyć wszystkim, którzy dysponując podstawową wiedzą teologiczną
oraz umiejętnością czytania, chcieli utrwalić i pogłębić swoje zrozumienie historii
Zbawienia41. Szerokie rozpowszechnienie rękopiśmiennej, a potem drukowa-
nej Biblii pauperum w średniowieczu świadczy o możliwości jej uniwersalnego
wykorzystania oraz o przystępności dzieła. To właśnie relatywna przystępność,
prostota i skrótowość korzystnie wyróżniają Biblię pauperum spośród innych,

39 „[...] więcej bowiem warte jest pismo niż czczy kształt w obrazie [...]. Zbożne pismo jest do-
skonałą regułą zbawienia, większe ma znaczenie w życiu i dla każdego bardziej jest pożyteczne
[...]. Pismo ukazuje prawdę [...]. Obraz [... ] nie budzi wiary” cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia
estetyki, s. 122-123.

40 „Prostaczka jestem stara y uboga, / Nic nie znam - liter czytać nie znam zgoła / Oprócz parafii
mey niskiego proga, / Gdzie ray oglądam y harfy dokoła, / Y piekło, w którem potępieńców
prażą. / Iedno mnie trwoży, drugie zaś raduie cyt. za: F. Villon, Ballada, iaką Villon
napisał na prośbę swey matki, aby ubłagać łaski Nayświętszey Panny, w: idem, Wielki Testa-
ment, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2005, s. 39. Zakładać można, że Villon miał na myśli
jakieś przedstawienie malarskie znajdujące się w kościele, zob. A. Henry, Biblia Pauperum,
s. 17-18.

41 Podobnie zob. H. Rost, Die Bibel im Mittelalter, s. 216.
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3. Toledo, skarbiec kated-
ralny, Bibie moralisee, 1.1,
fol. I7v. Wg R. Haussherr,
Bibie moralisee. Pracht-
handschriften des Hohen
Mittelalters (Gesammelte
Schriften), red. E. Konig,
Ch.T. Seifert, G. Siebert,
Petersberg 2009, s. 36

Analizie w tym momencie zostaną poddane relacje mię-
dzy Biblią pauperum a witrażami, w pierwszej zaś kolejno-
ści problem wpływu owych rękopisów na kształtowanie
się programu cykli witrażowych. Zagadnienie to nie było
dotąd przedmiotem osobnego omówienia.

Możliwe do wskazania przykłady transpozycji Bi-
blii pauperum na przeszklenia witrażowe są dość nie-
liczne. Co więcej, niekiedy badacze nie są zgodni, czy
w danym przypadku Biblia pauperum w ogóle oddzia-
łała, a jeśli tak, na ile wpływ ten mógł mieć charakter
bezpośredni. Z góry należy zastrzec za Sabinę Rehm,
że rękopisy Biblii pauperum (podobnie jak w przypad-
ku innych średniowiecznych książkowych kompilacji
typologicznych) raczej nie stanowiły wzorów wiernie
odtwarzanych w oknach witrażowych44. Być może zna-
czenie miało to, że Biblia pauperum jest dziełem słowno
-obrazowym, w którym oba te elementy można uznać
za równorzędne - same zestawienia scen, bez wyjaś-

niającego je tekstu, czyniłyby dzieło dość hermetycznym. Sens Biblii pauperum
staje się zrozumiały przy pełnym jej odczytaniu, rozważeniu związków między

42 Na temat tego typu rękopisów, zachowanych w niewielu egzemplarzach i powstałych najpraw-
dopodobniej w kręgu króla Ludwika IX Świętego, zob. przede wszystkim studia R. Haussherra
zebrane w: R. Haussherr, Bibie moralisee. Prachthandschriften des Hohen Mittelalters (Gesammel-
te Schriften), red. E. Konig, Ch.T. Seifert, G. Siebert, Petersberg 2009. Kilka aspektów badawczych
wiąże Biblię moralizowaną z Biblią Pauperum: również w przypadku tej pierwszej tytuł jest
wtórny (występuje dopiero w w. XV), i poniekąd przypadkowy, co potwierdzałoby spostrzeżenie,
że w średniowieczu obie księgi nie potrzebowały konkretnego tytułu. Poza tym od czasu publi-
kacji rękopisu przez Michaela Denisa w r. 1799, w badaniach pojawia się topos o jego zbieżności
z barwnymi witrażami; zob. R. Haussherr, Bibie moralisee. Der Codex Vindobonensis 2554 der
Ósterreichischen Nationalbibliothek, w: Bibie moralisee. Faksimile-Ausgabe im Originalformat
des Codex Vindobonensis 2554 der Ósterreichischen Nationalbibliothek (Codices selecti 40) -
Commentarium, Graz 1973, s. 11 [przedruk w: idem, Bibie moralisee. Prachthandschriften,
s. 8-35].

43 Zob.: M. Roland, Buchschmuck in Lilienfelder Handschriften. Von der Grundung des Stiftes bis
zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Wien 1996 (= Studien und Forschungen aus dem Niederóster-
reichischen Institut fur Landeskunde, 22), s. 77-81; S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 26-27;
H. Munscheck, Die Concordantiae caritatis des Ulrich von Lilienfeld. Untersuchungen zu Inhalt,
Quellen und Verbreitung, mit einer Paraphrasierung von Temporale, Sanktorale und Commune,
Frankfurt am Main 2000; M. Roland, Die Lilienfelder Concordantiae caritatis (Stiftsbibliothek
Lilienfeld CLi 151), Graz 2002; H. Douteil, R. Suntrup, A. Angenendt, V. Homemann, Die Con-
cordantiae caritatis des Ulrich von Lilienfeld. Edition des Codex Campililiensis 151 (urn 1355),
Munster 2010.

44 Zob. S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 12.

bardziej ambitnych i hermetycznych dzieł typologicznych
dojrzałego i późnego średniowiecza (takich jak Rota in
medio rotae, Speculum Humanae Salvationis, ekskluzywna
Bibie moralisee42 [il. 3], czy bardzo rozbudowana Concor-
dantia Caritatis Ulricha z Lilienfeld42 43).
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antytypem i jego typami, czterema teksta-
mi prorockimi i biblijnym lectio. Skoro
książkowa Biblia pauperum - jak wyjaś-
niono wyżej - miała treść na tyle złożoną,
że nie mogła być przeznaczona dla „nie-
uczonych prostaczków” to tym trudniej-
sze dla nieprzygotowanych teologicznie
wiernych byłoby zrozumienie sensu zesta-
wień scen pozbawionych komentarza. Do
inspirowanych Biblią pauperum cykli wi-
trażowych wprowadzano niekiedy teksty
prorockie (witraże w kościele Mariackim
w Krakowie [il. 4], z kościoła św. Pawła
w Brandenburgu), ale trudno przyjąć, czy
w pierwszym przypadku (gdzie wypisano
pełną treść wersetów) niewielka minu-
skulna czcionka była czytelna z poziomu
posadzki. Podsumowując, element słowny
byłby w „witrażowej Biblii pauperum” jak
najbardziej pożądany, ale jednocześnie
specyfika medium (monumentalna skala)
nie pozwalała na jego efektywne wyko-
rzystanie. Wśród przykładów zależności
przeszkleń witrażowych od Biblii paupe-
rum wierniejsze powtórzenia rękopisów
mają charakter incydentalny.

Poniżej zostaną krótko omówione najważniejsze witrażowe przykłady na-
wiązań do Biblii pauperum. Zestawienie to nie ma pretensji do kompletności,
przypadki swobodniejszych nawiązań do Biblii pauperum można bowiem mno-
żyć, tym bardziej, gdy uwzględni się jeszcze wszelkie wyrażane w literaturze
(niekoniecznie skonkretyzowane) sądy na temat zależności witraży od owych
kodeksów. Wybrano przykłady częściej wspominane w publikacjach naukowych
w tym kontekście i uporządkowano je, zaczynając od tych, które wydają się
najtrafniejsze.

Jako przykład wiernego powtórzenia układów kart drukowanej Biblii paupe-
rum, wskazuje się nieistniejący cykl przeszkleń witrażowych z krużganka koś-
cioła Benedyktynów w Hirsau (ok. 1490-1517 powstały w dwóch fazach [?])45.
Zespół obejmował trzydzieści osiem trójdzielnych okien witrażowych, z których
każde mieściło jedną grupę obrazową, według drukowanego wydania Biblii
pauperum, oraz jedno okno czterodzielne. Program tych witraży znany jest do-
kładnie dzięki szczegółowym nowożytnym opisom46. Prawdopodobnie schemat
podziału, jaki występował w inkunabułowych wydaniach kodeksu, został dość
wiernie odzwierciedlony w oknach hirsauskiego krużganka. Można sobie to tym

4. Kraków, kościół Mariac-
ki, kwatera witrażowa Uczta
u Szymona. Wg Malarstwo
gotyckie w Polsce,
red. A.S. Labuda, K. Secom-
ska, Warszawa 2004, s. 673

45 Zob.: R. Becksmann, F. Herz, Die mittelalterlichen Glasmalereien in Schwaben von 1350-1530
(ohne Ulm), Berlin 1986 (= Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland, 1/2), s. 77-90,375-396;
S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 217-230,404. Zachowany jest tylko jeden niewielki fragment
przeszkleń z przedstawieniem Sądu Piłata, zob. ibidem, il. 23.

46 Zestawienie scen zob. S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 222-228.
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5. Drezno, Sachsische Lan-
desbibliothek, sygn. g 152 d,
Biblia Pauperum
(tzw. Schreiber 1), s. 5-
Wg. A. Henry, Biblia Pau-
perum. A Facsimile Edition,
Adlershot 1987, s. 56

łatwiej wyobrazić, że w owych drukowanych
kodeksach powszechne były architektoniczne
ramy, które oddzielały od siebie poszczególne
elementy grup obrazowych (ił. 5): sceny typo-
logiczne, postacie proroków oraz teksty. Nie
wiadomo jednak, jak dokładnie wyglądały
przeszklenia krużganka w Hirsau. Nieliczne
okna zachowały laskowania oraz maswerki.
Miały one odpowiednią do wpisania pro-
gramu Biblii pauperum, trójdzielną formę,
jednak rozbudowane maswerkowe zwień-
czenia okien, o zróżnicowanych kształtach,
były chyba zbyt gęsto rozczłonkowane, aby
mieścić witraże figuralne, gdyż kompozycja
musiałaby zamykać się w głównej części okna,
pod maswerkiem. „Odkrywcą” tego niezwy-
kłego cyklu przeszkleń był Gotthold Ephraim
Lessing, który, co ciekawe, opowiadał się za
zależnością drukowanej Biblii pauperum od
witraży. Odwrotna relacja wydawała mu się
nieprawdopodobna, ponieważ z góry odrzu-
cił możliwość oddziałania dzieła kameralne-
go na wielkoformatowe47. Obecnie jednak to
teza Lessinga, choć jego analiza budzi uznanie

z uwagi na wnikliwość i pomysłowość, wydaje się całkowicie nieprawdopodobna.
Można zatem w witrażach z Hirsau domyślać się rzadkiej, dzięki swojej wier-
ności, transpozycji czterdziestostronicowego kodeksu ilustrowanego w skalę
monumentalną48.

Jako rzadki przykład niekwestionowanego posłużenia się rękopisami Biblii
pauperum, należy wspomnieć fragmenty kwater witrażowych w kościele w górno-
austriackim Pram (ok. 1340/1345)49 (il. 6). Zachowało się tam sześć popiersi pro-
roków, każde wkomponowane w ćwiartkę koła, wydzieloną banderolą z wersetem
z Pisma Świętego. Zarówno kompozycja, jak i teksty na banderolach proroków,
zdaniem Schmidta, wskazują na rękopisy z rodziny austriackiej, z podrodziny
Sankt Plorian, jako bezpośredniego wzoru50. Według rekonstrukcji Schmidta,

47 G.E. Lessing, Ehemalige Fenstergemalde im Kloster Hirschau, w: idem, Samtliche Schriften, t. 5:
Einige Beitrage zur Geschichte und Litteratur, aus der Wolfenbuttlischen Bibliothek, Berlin 1793,
s. 401: „Wie ware es nur im geringsten wahrscheinlich, dass man das Grosse nach dem Kleinen
gemacht hatte [...]?”. Arbitralność sądu Lessinga można wytłumaczyć właściwym dla jego epoki
ścisłym definiowaniem gatunków artystycznych oraz świadomością ich odrębności - a może
zwłaszcza - ich hierarchii.

48 Sabinę Rehm (Spiegel der Eleilsgeschichte, s. 405) uznała witraże z Hirsau za odosobniony przy-
kład tak ścisłego naśladownictwa Biblii pauperum.

49 Zob. G. Schmidt, Malerei der Gotik. Fixpunkte und Ausblicke, 1.1, s. 186-190, il. 335,338.
50 , W zasadzie w rękopisach z podrodziny Sankt Florian popiersia proroków są skomponowane

nieco inaczej - są one „doczepiane” do kolistych medalionów z centralną sceną (antytypem),
bez żadnych elementów odgraniczających, ich banderole nie zawijają się półkoliście wokół
postaci proroków, lecz ułożone są dokładnie wzdłuż krawędzi medalionu. Identyczną kom-
pozycję jak w witrażach w Pram można za to spotkać w podrodzinie Kremsmiinster rodziny
austriackiej (rękopis z Wolfenbiittel); zob. G. Schmidt, Die Armenbibeln, s. 17-18.
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fragmenty z prorokami mogły być pierwotnie wkompo-
nowane w narożniki prostokątnych kwater (te, jak można
się domyślać, wypełnione były pierwotnie przedstawie-
niami wydarzeń nowotestamentowych)51.

Przy okazji omawiania powiązanych ze szkołą malar-
ską z Sankt Florian witraży w Pram52, Schmidt wspomniał
także o wykazujących te same filiacje artystyczne witra-
żach z Lorch (ok. 1330/1335), opublikowanych dopiero
w roku 1969 przez Evę Frodl-Kraft53. Są to cztery kwatery
szczytowe (ich fragmenty?) z popiersiami proroków, trzy-
mających banderole z wersetami pochodzącym i z przypi-
sywanych im ksiąg. Wersety te można odnaleźć w kodek-
sach Biblii pauperum. Każdy z tekstów pochodzi z innej
sceny, dlatego Schmidt domyślał się istnienia obszernego
cyklu chrystologicznego. O jego pierwotnym kształcie,
np. ewentualnej obecności scen starotestamentalnych, nie
da się jednak wyrokować. Zarówno fragmenty z Pram,
jak i Lorch, niewątpliwie czerpały z austriackich Biblii pauperum. Można je więc
potraktować jako dowody na popularność tych kodeksów i współistnienie ele-
mentów formalnych i treściowych, wywodzonych powszechnie ze środowiska
artystycznego opactwa Sankt Florian - miejsca pochodzenia jednego z najstar-
szych zachowanych egzemplarzy Biblii pauperum (Sankt Florian, Stiftsbibliothek,
CSF III, 207) (ok. 1310)54 (zob. wyżej, il. 1).

Niezwykłym przykładem nawiązania do Biblii pauperum jest częściowo za-
chowany cykl kwater w prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie (przed
i3óo?-ok. 1365)55 (zob. wyżej, il. 4). Witraże były umieszczone w trójdzielnym oknie
osiowym, które można uważać nie tylko za centralny punkt programu przeszkleń,
lecz także jego najwcześniej wykonaną część56. Przyjmuje się, że wzorem książ-
kowym dla cyklu krakowskiego był niezachowany egzemplarz Biblii pauperum
z rodziny austriackiej, podrodziny Konstancja57. Od systemu ikonograficznego

51 Zob. G. Schmidt, Malerei der Gotik. Fixpunkte und Ausblicke, 1.1, il. 338.
52 Klasztor Kanoników Regularnych w Sankt Florian był jednym z wiodących ośrodków malarstwa

na terenie Austrii w początkach w. XIV (okres jego rozkwitu przypadał na lata ok. 1300-1330).
Zob. G. Schmidt, Die Malerschule von St. Florian. Beitrage zur siiddeutschen Malerei zu Ende des
13. und im 14. Jahrhundert, Graz-Kóln 1962.

53 Zob.: E. Frodl-Kraft, Die Prophetenscheiben von Lorch, „Ósterreichische Zeitschrift fur Kunst-
und Denkmalpflege”, 23,1969, s. 68-74; G. Schmidt, Malerei der Gotik. Fixpunkte und Ausblicke,
1.1, il. 333, 334-

54 Podstawowe informacje na temat rękopisu i odwołanie do literatury zob.: G. Schmidt, Die Ma-
lerschule von St. Florian, szczeg. s. 17, kat. nr 5; idem, Malerei der Gotik. Fixpunkte und Ausblicke,
1.1, s. 128-129.

55 Zob. H. Małkiewiczówna, Kościół archiprezbiterialny p.w. Wniebowzięcia Panny Marii (Mariac-
ki). Witraże w prezbiterium, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A.S. Labuda, K. Secomska, t. 2:
Katalog zabytków, Warszawa 2004, s. 126-129. Ostatnio zob. H. Małkiewiczówna, L. Kalinowski,
D. Horzela, M. Walczak, Die Mittelalterlichen Glasmalereien in Marienkirche in Kraków (= Corpus
Vitrearum Medii Aevi Polen, 1/1) [w druku], szczeg. s. 50-55. Za udostępnienie tekstu jestem
ogromnie wdzięczna Pani dr Dobrosławie Horzeli.

56 Zob. H. Małkiewiczówna, L. Kalinowski, D. Horzela, M. Walczak, Die Mittelalterlichen Glasma-
lereien, s. 53, 92.

57 Zob. ibidem, s. 55-57. Na temat reprezentującego tę podrodzinę rękopisu z Rosgartenmuseum
w Konstancji, Ms. 31 (trzecia ćwierć w. XIV) zob.: G. Schmidt, Die Armenbibeln, s. 16-17, 64;

6. Pram, kościół parafialny,
fragmenty kwater witra-
żowych. Wg G. Schmidt,
Malerei der Gotik. Fixpunkte
und Ausblicke, 1.1: Malerei
der Gotik in Mitteleuropa,
Graz 2005, s. 190
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centralnego okna prezbiterium krakowskiej fary utworzono pomocnicze określenie
twórcy większości zachowanych kwater witrażowych - „Mistrz krakowskiej Biblii
PouperumWedług autorów tomu „Korpusu Witraży Średniowiecznych w Polsce”,
dotyczącego kościoła Mariackiego, mógł on przybyć z Wiednia. Pewne cechy,
np. typy głów, pozwoliły autorom osadzić jego sztukę w odleglejszej austriackiej
tradycji, mianowicie szkoły malarskiej z Sankt Florian58. Pierwotnie program mógł
liczyć trzydzieści pięć albo trzydzieści sześć triad, zaś zwieńczony był dwunastokwa-
terowym przedstawieniem Sądu Ostatecznego. Osobliwością krakowskiego cyklu
jest to, że nie ogranicza się on do zestawienia w każdym szeregu trójdzielnego okna
sceny z Nowego Testamentu z jej typami, ale w kwaterach nowotestamentowych
mieści również po cztery popiersia proroków. Ich liczba odpowiada więc kanonowi
Biblii pauperum, inaczej niż w cyklu z kościoła św. Pawła w Brandenburgu (gdzie
każdej scenie towarzyszą dwa popiersia proroków), a zgodnie z przeszkleniami
w Pram, z których obecnie zachowały się tylko wpisane w łukowate pola popiersia
proroków, i które można sobie wyobrazić jako umieszczone w narożnikach prosto-
kątnej kwatery. Rozwiązanie w Krakowie i Pram, polegające na bliskim nawiązaniu
nie tylko do ikonografii, lecz także kompozycji kart Biblii pauperum, należy do
wyjątków. Zastanawia jednak to, że rozpoznanie stylowe krakowskiego cyklu oraz
identyfikacja źródła jego ikonografii niezupełnie ze sobą współgrają. Jak wspo-
mniano, osadzenie kwater krakowskich w rysującej się dość jasno linii rozwojowej
malarstwa austriackiego, sytuuje je jednocześnie w kręgu Sankt Florian-Wiedeń.
Jest to środowisko, z którym wiąże się jedne z najstarszych zachowanych egzem-
plarzy Biblii pauperum (jak wskazuje kilka przykładów w tym artykule, rękopisy
te stanowiły różnie wykorzystywaną inspirację dla niektórych cykli witrażowych).
Natomiast jedyny rękopis reprezentujący, według klasyfikacji Schmidta, podrodzi-
nę konstancką, z tamtejszego Rosgartenmuseum, został przez tego badacza pod
względem formalnym powiązany właśnie ze sztuką Konstancji. Ikonografia tego
egzemplarza wykazuje sporą zgodność z podrodziną Sankt Florian, jednak bez-
pośrednio się z nią nie wiąże i zależny jest tylko od nieistniejącego pierwowzoru
rodziny austriackiej'^9. Schmidt uściślił datowanie rękopisu z Rosgartenmuseum
na rok około 1360, co mniej więcej jest zgodne z możliwym czasem podjęcia prac
przy witrażach krakowskiej fary60. Z tego też względu musiały one nawiązywać
do innego rękopisu należącego do tej - obecnie jednoelementowej - podrodziny,

Konstanz. Ein Mittelpunkt der Kunst um 1300. Ausstellung im Rosengarten-Museum Konstanz
aus Anlafi seines 100 jahrigen Bestehens, kat. wyst., Konstanz 1972, s. 42-45 (kat. nr 11).

58 Zob. H. Małkiewiczówna, L. Kalinowski, D. Horzela, M. Walczak, Die Mittelalterlichen Glasma-
lereien, s. 89-94. Owa austriacka linia rozwojowa miałaby prowadzić m.in. z Sankt Florian
przez Klosterneuburg, Gaming do Wiednia. Wskazano także na związki z oknem maryjnym
z katedry w Ratyzbonie (Lhs s XIII), według Gabriela Fritzsche również osadzonym w tra-
dycji wiedeńskiej. Na temat rozwoju stylistycznego wspomnianych witraży austriackich zob.
G. Fritzsche, Die Entwicklung des „Neuen Realismus” in der Wiener Malerei 1331 bis Mitte des
14. Jahrhunderts, Wien-Graz-Kóln 1983, s. 114-139. Pośrednim argumentem za proweniencją
warsztatu witrażowego mogłyby być również silne związki warsztatu kamieniarskiego ze sztuką
Wiednia, zob. M. Walczak, Dekoracja rzeźbiarska prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie,
w: idem, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006,
s. 175-236.

59 Zob. G. Schmidt, Die Armenbibeln, s. 17. Zob. ibidem, fig. 1, s. 31, „drzewo genealogiczne” ręko-
pisów z rodziny austriackiej.

60 Zob. H. Małkiewiczówna, L. Kalinowski, D. Horzela, M. Walczak, Die Mittelalterlichen Glasma-
lereien, s. 92.

86 ARTYKUŁY Joanna Utzig



wyprzedzającego czasowo egzemplarz z Konstancji. Przyjąć można - a byłby to
wręcz warunek konieczny - że styl tego niezachowanego egzemplarza osadzony
był w tradycji austriackiej. Jednak dostrzeżony brak związków między egzempla-
rzami z Sankt Florian, Paryża i Wiednia61 (a więc również między środowiskami
artystycznymi, w których powstały) pozwalałby przypuszczać, że hipotetyczny
schemat zależności między rękopisami musiałby ulec modyfikacji, nie uwzględ-
nił on bowiem powiązań między egzemplarzami (a więc i środowiskami) Sankt
Florian i Konstancji. Niewiele zmienia wcześniejsze datowanie Biblii pauperum
z Konstancji w nowszej literaturze (ok. 1330-1350)62, ponieważ z uwagi na obecność
niemieckich tekstów (w witrażach w kościele Mariackim - łacińskich), zachowany
egzemplarz lub ewentualne inne blisko z nim spokrewnione nie mogły służyć za
wzór dla krakowskiego cyklu. Należy się więc domyślać jego powiązania z jakimś
starszym, niezachowanym ogniwem.

W kontekście nawiązań do Biblii pauperum wymienia się także kwatery z daw-
nego kościoła Dominikanów św. Pawła w Brandenburgu (ok. 1330), znajdujące się
obecnie w tamtejszym kościele św. Katarzyny63. Niestety, witraże są silnie zrepe-
rowane i uzupełnione, w związku z czym pełna rekonstrukcja programu dwuna-
stoszeregowego okna okazuje się właściwie niemożliwa64. W środkowym rzędzie
usytuowane są kwatery wypełnione scenami chrystologicznymi wpisanymi w ar-
kady. Każda z tych kwater mieści również małe popiersia proroków lub apostołów
z banderolami, wpisanymi w pachy łuków arkad. Banderole podają bądź imiona
postaci, bądź cytaty biblijne, jednak z uwagi na wielką ilość skrótów są one nie-
mal niezrozumiałe. Boczne rzędy przedstawiają sceny starotestamentalne wpisane
w szerokie soczewkowate medaliony. Obecny układ zapewne odbiega od pierwotnej
kolejności scen, której jednak nie sposób z całą pewnością ustalić. Można przy-
puszczać jednak, że witraże przeznaczone były do okna głównego, które należało
odczytywać od dołu, co było typowe dla okien typologicznych. Z nowych analiz
ikonografii wynika, że Biblia pauperum w najlepszym wypadku mogła służyć jako
źródło inspiracji, nie zaś jako wzór do dokładnego skopiowania65. Zaobserwować
można również zbieżności z innymi kompendiami typologicznymi66. Szukając
jednak podobieństw właśnie do Biblii pauperum, łatwo zauważyć, że bardziej od
zbliżonego doboru scen charakterystyczny jest występujący w tych rękopisach spo-
sób wpisania w scenę postaci proroków (lub apostołów). Jeżeli założyć, że mamy tu
do czynienia z inspiracją kompozycją grup obrazowych Biblii pauperum, to należy
podkreślić wyjątkowość takiego nawiązania.

61 Sankt Florian, Stiftsbibliothek, CSF III, 207; Paryż, Luwr (fragmenty Biblii pauperum, niemal
identyczne jak kodeks z Sankt Florian); Wiedeń, Ósterreichische Nationalbibłiothek, Codex
Vindobonensis 1198. Wszystkie trzy wymienione rękopisy, wczesne przykłady Biblii pauperum,
należą do rodziny austriackiej, podrodziny Sankt Florian.

62 Zob. H. Małkiewiczówna, L. Kalinowski, D. Horzela, M. Walczak, Die Mittelalterlichen Glasma-
lereien, s. 56.

63 Zob.: S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 325-334,637-645 (datowanie na r. ok. 1350); Ch. Rich-
ter, Das Bibelfenster aus dem Dominikanerkloster in Brandenburg an der Havel, w: Glas. Malerei.
Forschung. Internationale Studien zu Ehren von Riidiger Becksmann, red. H. Scholz et al., Berlin
2004, s. 199-230; U. Bednarz et al., Die Mittelalterlichen Glasmalereien in Berlin und Brandenburg,
Berlin 2010 (= Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland, 22), s. 342-369.

64 Zob. S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 332-333.
65 Zob. U. Bednarz et al., Die Mittelalterlichen Glasmalereien, s. 351.
66 Zob. S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 332.
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Bliskie związki witraży z kodeksami Biblii pauperum dostrzeżono w przy-
padku przeszkleń chóru kościoła św. Szczepana w Wiedniu (ok. 1340-1350)67.
Wśród zachowanych szczątkowo (w trzech spośród siedemnastu okien części
wschodniej), przemieszczonych i częściowo rozproszonych kwater znajduje się
też kilka scen, których ikonografię można porównać z kodeksami Biblii pauperum
z rodziny austriackiej, zwłaszcza z egzemplarzem wiedeńskim (Ósterreichische
Nationalbibliothek, cod. 1198) (zob. wyżej, ii. 2). Zachowane sceny starotesta-
mentowe prezentują wydarzenia z okresu antę legem oraz sub lege, w związku
z tym cykl ten pasowałby, wraz ze scenami nowotestamentowymi, do trójdziel-
nych okien chóru. Frodl-Kraft - na podstawie zachowanych kwater - zrekon-
struowała siedem triad, przypuszczając, że być może w skład cyklu wchodziły
tylko wybrane sceny z życia Chrystusa, nie zaś pełen kanon Biblii pauperum68.
Ikonografia niektórych scen z wiedeńskiego cyklu przeszkleń zdradza bliskie
podobieństwa z egzemplarzami Biblii pauperum z podrodziny Sankt Florian.
Dotyczy to zwłaszcza scen Zabójstwa Abnera przez Joaba, Pijaństwa Noego czy
Samsona walczącego z lwem. Jednak np. kompozycja sceny Wywyższenia węża
miedzianego rozwiązana została zupełnie odmiennie, spore różnice kompozycyj-
ne dotyczą także scen Jonasza wydostającego się z brzucha wieloryba oraz Józefa
wrzucanego do studni. Ostatnio uważa się raczej, że choć podobieństwa konkret-
nych elementów ikonograficznych między rękopisami a witrażami ewidentnie
istnieją, to wcale nie świadczy to o skopiowaniu kodeksu Biblii pauperum. Jako
dość znaczące można wymienić pojawienie się w przeszkleniach wiedeńskich
sceny Biczowania Chrystusa, która w Biblii pauperum jest niezmiernie rzad-
ka, a w egzemplarzach z rodziny austriackiej w ogóle nie występuje69 * * * * * * * * * * * * * *. Istotna

jest również nieobecność elementów, które potwierdzałyby bezsprzecznie to,

67 Zob.: G. Schmidt, Die Armenbibeln, s. 27-29; E. Frodl-Kraft, Die mittelalterlichen Glasgemalde in
Wien, Graz-Wien-Kóln 1962 (= Corpus Vitrearum Medii Aevi Ósterreich, 1), s. 1-50; G. Fritzsche,
Die Entwicklung des„Neuen Realismus”, s. 114-122; S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 51-66,
469-476.

68 Wykaz kwater oraz ich umieszczenie zob. E. Frodl-Kraft, Die mittelalterlichen, s. 6-7, fig. 2.
69 Z ustaleń Schmidta wynika, że scena Biczowania pojawia się w rękopisach z rodziny ba-

warskiej, przechowywanych w monachijskiej Bayerische Staatsbibliothek: cod. lat. 23425
(z podrodziny Benediktbeuren, pierwsze ćwierćwiecze w. XIV; zob. F. Jacobi, Studien zur
Geschichte der bayerischen Miniatur des XIV. Jahrhunderts, Strassburg 1908 [Studien zur
Kunstgeschichte, 102], szczeg. s. 19-21) oraz w Diessen (cod. lat. 5683, ok. 1400, bez ilu-
stracji!) - oba jednak zestawiają scenę z innymi prototypami ze Starego Testamentu; zob.
G. Schmidt, Die Armenbibeln, s. 47, 50; por. H. Cornell, Biblia Pauperum, s. 154-155, 161.
W cyklach witrażowych z XIII i XIV stulecia scena ta występuje dość często (zob. przyp. 94).
W tym miejscu należy zasygnalizować, wymagający dalszych badań, problem ikonografii
scen nowotestamentowych z cyklu kwater pochodzących z toruńskiego kościoła Domi-
nikanów (H. Małkiewiczówna, Toruń, kościół Dominikanów, p.w. św. Mikołaja. Witraże
w prezbiterium, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2, s. 134-135). Zachowane sceny wykazują
ogólne podobieństwo (schemat usytuowania postaci) z kompozycjami Biblii pauperum
z podrodziny Sankt Florian, wśród nich jest jednak również nieobecne w rękopisach z tej
grupy przedstawienie Biczowania. Stwierdzenie ewentualnej zależności od kodeksów Bi-
blii pauperum wymaga pogłębionej analizy, jeżeli jednak zależność taka istniała, mogłaby
świadczyć o niedostrzeżonym przez Schmidta związku między kodeksami z podrodziny
St. Florian oraz rodziny bawarskiej. Kompozycja kwatery dominikańskiej, jeśli wyobrazić
ją sobie w lustrzanym odbiciu, jest dość bliska Biczowaniu w monachijskim rękopisie cod.
lat. 23425 (H. Cornell, Biblia Pauperum, il. 10). Ikonografia pozostałych scen nie wykazuje
większych podobieństw, jednak pewna stylistyczna „toporność” kwater z Torunia zbliża je do
rękopisu w Monachium, a odróżnia od Biblii pauperum z podrodziny Sankt Florian. Z uwagi

88 ARTYKUŁY Joanna Utzig



że sięgnięto właśnie do Biblii pauperum, np. postaci proroków. Dlatego też
Rehm sugerowała, że być może witraże wiedeńskie czerpały inspirację z jakie-
goś innego typologicznego kompendium lub rodzaju wzornika, kompilującego
motywy z różnych dzieł typologicznych70. Były one zestawione m.in. z wielko-
formatowym Ukrzyżowaniem, ze scenami męczeństw św. Szczepana i św. Jana
Ewangelisty, postaciami świętych i apostołów. Zwraca uwagę również duża
liczba kwater z formami architektonicznymi - program przeszkleń na pewno
nie ograniczał się więc do naśladowania jakiejś konkretnej iluminowanej księgi.
Wprowadzenie na dużą skalę bardzo popularnych w tym czasie rozbudowanych
baldachimów, organizujących powierzchnię okna, wskazuje na samodzielność
warsztatu witrażowniczego, który, wzorując się na ewentualnym pierwowzorze
rękopiśmiennym, przetransponował ikonografię w formy właściwe malarstwu
witrażowemu i autonomicznie w nim rozwijane71.

Zależność od Biblii pauperum dostrzeżono także w przypadku witraży w koś-
ciele św. Jana w austriackim Weis (ok. 1350-1360)72. Wśród zachowanych w kościele
kwater witrażowych sześć sugeruje przynależność do programu typologicznego
(sceny z życia Chrystusa oraz ze Starego Testamentu). Wykazują one podobieństwo
do przedstawień z Biblii pauperum z rodziny austriackiej, podrodziny Sankt Florian,
a także do Liber Depictus z Krumłowa73. Ikonografia poszczególnych scen odbie-
ga jednak od tych charakterystycznych dla wymienionych kodeksów, co więcej,
w Weis pojawia się także niewystępująca w Biblii pauperum scena Zwiastowania
Pasterzom. Rehm zwróciła również uwagę na charakterystyczne uwspółcześnienie
strojów w tym cyklu witrażowym74. Zdaniem autorki, ikonografia scen jest zbyt
obiegowa, aby wywodzić ją bezpośrednio z rękopisów Biblii pauperum. Odstęp-
stwem czy właściwie uzupełnieniem scen z Biblii pauperum jest wprowadzenie
do nich banderoli. Mimo zauważonych różnic, trudno zaprzeczyć podobieństwu
elementów ikonografii kwater w Weis oraz Biblii pauperum, z Wiednia [cod. 1198].
Przy porównaniu sceny Spotkania Salomona z królową Saby (typ dla Hołdu Trzech
Króli) widoczna jest niemal identyczność kompozycji, łącznie z dokładnym po-
wtórzeniem sposobu siedzenia króla Salomona. Być może w przypadku witraży

na obecność proroków (a nieobecność przodków Chrystusa, wprowadzających wątek genealo-
giczny) oraz powtarzanie się tej samej postaci (dwukrotnie pojawia się Izajasz, co jest uzasadnio-
ne w sytuacji, jeżeli jego proroctwa pasują do kilku scen w cyklu) autorka niniejszego artykułu
jest skłonna przyjąć, że inspiracją dla witraży dominikańskich była Biblii pauperum - wydaje
się to znacznie bardziej prawdopodobne, niż w przypadku kwater z katedry we Włocławku,
które zostaną omówione w dalszej części artykułu.

70 Zob. S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 61-62. Autorka zrekonstruowała dziewięć grup
typologicznych, które pierwotnie mogły być umieszczone w trzech apsydach.

71 Na temat wczesnego etapu rozwoju „okien architektonicznych” zob. R. Becksmann, Die architek-
tonische Rahmung des hochgotischen Bildfensters. Untersuchungen zur oberrheinischen Glasmalerei
von 1250 bis 1350, Berlin 1967.

72 Zob.: K. Holter, Die Biblia Pauperum und die Welser Glasfenster,,,Christliche Kunstblatter” 98,
1960, s. 123-127; S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 67-76, 477-480, ił. 5.

73 Na temat tego rękopisu zob. dwa artykuły Schmidta opublikowane w: G. Schmidt, Malerei der
Gotik. Fixpunkte und Ausblicke, 1.1, s. 259-310.

74 Spostrzeżenie to wymaga korekty: w Biblii pauperum z podrodziny Sankt Florian również poja-
wiają się modne elementy strojów, ale z uwagi na kilkadziesiąt lat wcześniejszy czas powstania
tych kodeksów, niż witraży z Weis, mają one odmienny charakter. Modne motywy w kodeksach
z tej podrodziny to np. kobiece czepce z pasków tkaniny o „karbowanych” brzegach, rozcięte
wzdłuż poniżej pasa i charakterystycznie podkasane tuniki męskie odsłaniające nogi, szerokie
futrzane kołnierze noszone przez władców czy też formy uzbrojenia.
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7. Włocławek, kościół
katedralny Wniebowzięcia
NMP, kaplica św. Barbary,
średniowieczne kwatery
witrażowe. Fot. autorka

w Weis, tak jak i kwater witrażowych w katedrze we Włoc-
ławku, które zostaną omówione w dalszej części artykułu,
sytuacja wygląda podobnie - zbieżności ikonograficzne
witraży i Biblii pauperum są bardzo istotne, ale dotyczą
tylko niektórych scen lub ich elementów. Można więc
zakładać przejęcie ikonografii tych kodeksów, które mogło
mieć charakter pośredni i wybiórczy.

Także okno środkowe prezbiterium kościoła Mariac-
kiego we Frankfurcie nad Odrą (ok. 1370) wypełnione jest
triadami scen powtarzającymi zestawienia z Biblii paupe-
rum75. Kwatery zachowane są niemal kompletnie, zajmują
jedenaście szeregów okna76. Program obejmuje sceny od
Narodzenia Chrystusa do Koronacji Marii, obecne są więc
„klamrowe” wydarzenia ewangelicznej historii. Oprócz
nich w oknie pomieściło się mniej niż jedna trzecia kanonu
Biblii pauperum. Zbieżności z programem Biblii pauperum,
a także Speculum Humanae Sahationis są duże, jednak rów-
nież w tym przypadku trudno jest dowieść bezpośredniej
zależności od tych rękopisów.

W tym kontekście jako ostatni przykład omówić
trzeba cykl kwater w katedrze we Włocławku (powstały
najwcześniej ok. r. 1340)77 (il. 7-9). W jego przypadku
również zwracano uwagę na związki ikonograficzne
z kodeksami Biblii pauperum, szczególnie silnie pod-
kreślali je Lech Kalinowski i Helena Małkiewiczówna78.
Ich zdaniem, ikonografia scen nowotestamentowych
z Włocławka wskazywałaby na zależność od egzempla-
rzy Biblii pauperum z rodziny austriackiej, podrodziny
Sankt Florian. Najbliższe relacje miałyby łączyć kwa-

tery włocławskie z wiedeńskim rękopisem numer 1198. Przeważnie zwracano
uwagę na wyraźne podobieństwa sceny Obalenia bożków (il. 8). Kompozycja
tej sceny jest bardzo zbliżona do jej redakcji w kodeksach Biblii pauperum
w Wiedniu i Sankt Florian. Osobliwością drugiego przykładu, swoistym „błędem

75 Zob.: S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 335-346, 646-653; E. Fitz, Neue Erkenntnisse zur
Werkstatt der mittelalterlichen Glasmalereien aus der Marienkirche in Frankfurt/Oder, w: Die
Kunst des Mittelalters in der Mark Brandenburg. Tradition - Transformation - Innovation,
red. E. Badstiibner et al., Berlin 2008, s. 252-260; U. Bednarz et al., Die Mittelalterlichen Glasma-
lereien in Berlin und Brandenburg, Berlin 2010 (= Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland,
22), s. 405-485.

76 Zestawienie scen zob. S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 345.
77 Zob. literatura na temat dzieła w: H. Małkiewiczówna, Włocławek, kościół katedralny p. w. Wniebo-

wzięcia Panny Marii. Witraże w prezbiterium, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2, s. 137-138.
78 Zob.: L. Kalinowski, H. Małkiewiczówna, Thorner Glasmalerei des 14. Jahrhunderts, w: Sztuka

w kręgu Zakonu Krzyżackiego w Prusach i Inflantach. Die Kunst um den Deutschen Orden in
Preussen und Livland, Toruń 1995, s. 159-162; L. Kalinowski, Malarstwo witrażowe, w: Ma-
larstwo gotyckie w Polsce, 1.1, s. 209; H. Małkiewiczówna, L. Kalinowski, D. Horzela, M. Wal-
czak, Die Mittelalterlichen Glasmalereien, s. 54, przyp. 129 (ikonografia scen włocławskich
świadczyłaby „o zasięgu oddziaływania egzemplarza Biblii Pauperum tym razem bliskiego
Wien I” [określenie kodeksu 1198 z wiedeńskiej Ósterreichische Nationalbibliothek według
Schmidta]).
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logicznym”, jest nieobecność kolumny, z któ-
rej spada figura bożka (zob. wyżej, il. i). Za-
pewne wynika to z przeoczenia malarza,
które można sobie wyobrazić w procesie
kopiowania innego, nieistniejącego dziś rę-
kopisu. Powszechnie zwraca się uwagę na
wielkie podobieństwa między egzemplarza-
mi w Sankt Florian i Wiedniu, przeważnie
w drugim z tych kodeksów upatrując kopii
pierwszego. Jednak to drugi, młodszy kodeks
nie wykazuje owego błędu ze sceny Obalenia
bożków, co można tłumaczyć większą sta-
rannością i świadomością drugiego (pracu-
jącego w Klosterneuburgu?) malarza. Może
to także świadczyć o tym, że twórca wcale
nie oparł swojego dzieła na egzemplarzu
z Sankt Florian, lecz na innym, dziś niezna-
nym dziele. Na kwaterze we Włocławku błąd
ten również się nie pojawia, co zbliża ją do
późniejszego, wiedeńskiego egzemplarza.
Pod względem stylowym witraże włocław-
skie bliższe są jednak kodeksowi w Sankt
Florian - jego miękkiemu rysunkowi, ła-
godnym liniom, bardziej przysadzistemu
kanonowi postaci. Przy porównaniu z tym
rękopisem uwidaczniają się osobliwości sty-
lu kodeksu z Wiednia, charakteryzującego
się szczególnym stylem, wyrafinowanym,
„ostrym” i niespokojnym. Oprócz różnic
formalnych, istotniejsze w tym kontekście są
rozbieżności ikonograficzne: w obu Bibliach
pauperum Dzieciątko zostało przedstawione jako dość duże, ubrane w długą
koszulkę, stojące na kolanach Matki i chwytające ją pod brodę. Z kolei kwatera
włocławska wyobraża Dzieciątko dość nietypowo, czy wręcz unikatowo dla tej
sceny: jako niemowlę owinięte w powijaki, leżące na kolanach Marii. Wytłuma-
czenie okazuje się wręcz trywialne: w kompozycji tej sceny do przedstawienia
górnej części postaci Marii posłużono się tym samym szablonem, co w scenach
Ucieczki do Egiptu oraz Powrotu z Egiptu (tu w lustrzanym odbiciu), co zapewne
ułatwiało pracę. Podobieństwo sceny na kwaterze i w kodeksie dotyczy głównie
ogólnego schematu, a także detali: Maria siedzi po lewej stronie kompozycji na
szerokim tronie bez zapiecka, przekręcona w kierunku środka sceny; po prawej
stronie stoi smukła kolumna z kielichowym kapitelem, z której spada bożek pod
postacią kosmatego potwora (w kodeksach ma on kopyta, w scenie włocławskiej
nie widać tego wyraźnie). Kontynuując porównywanie pozostałych scen włoc-
ławskich z Biblią pauperum z podrodziny Sankt Florian, można zaobserwować
bliskość ogólnego schematu, nie ma jednak podobieństw szczegółów. Zbieżności
nie dotyczą raczej sceny Powrotu z Egiptu (Józef idzie za osiołkiem, nie zaś przed
nim) (il. 9), a tym bardziej Rzezi Niewiniątek, która w cyklu włocławskim została

8. Włocławek, kościół
katedralny Wniebowzięcia
NMP, kaplica św. Barbary,
kwatera witrażowa Obalenie
bożków egipskich. Fot. z ar-
chiwum pracowni Korpusu
Witraży Średniowiecznych
w Polsce, Instytut Historii
Sztuki UJ

9. Włocławek, kościół
katedralny Wniebowzięcia
NMP, kaplica św. Barbary,
kwatera witrażowa Powrót
z Egiptu. Fot. autorka
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skomponowana zupełnie inaczej, niż w kodeksach (zob. wyżej, il. 2). Co więcej,
na kwaterach włocławskich ograniczono do niezbędnego minimum, niewiel-
ką również w Biblii pauperum, liczbę postaci. Poza odmiennością rozwiązań
kompozycyjnych, właściwie brakuje detali, które byłyby zgodne w witrażach
włocławskich oraz w Biblii pauperum z podrodziny Sankt Florian, a tym samym
mogłyby stanowić dowód na bezpośrednią zależność. Nie można wykazać
znaczącego podobieństwa strojów ani ich fałdowania, ani też identyczności
innych detali. Z powyższej, nawet skrótowej analizy nie wynika więc, żeby su-
gerowane wcześniej związki kwater z Biblią pauperum szczególnie się narzucały.
Czy zatem przy projektowaniu scen nowotestamentowych posłużono się jej
egzemplarzem, czy też rękopisem innego typu? A może ikonografia scen została
ukształtowana bezpośrednio w oparciu o wzory witrażowe? W tym momencie
należy wspomnieć kwatery z kościoła Dominikanów w Toruniu (obecnie Mu-
zeum Okręgowe w Toruniu, ok. 1330-1340), co do których z dużą wątpliwością
można mówić o jakiejś zależności od kodeksów Biblii pauperum79. Od dawna
sugerowano, że między witrażami toruńskimi a włocławskimi istniały związki
warsztatowe, jednak miały one zapewne charakter dość luźny i nie polegały
na wspólnocie wykonawczej. Konieczne wydaje się więc porównanie obu cykli
pod kątem ikonografii scen, których wyraźne podobieństwo dotyczy sposobu
wkomponowania w kwaterę i ujęcia scen kolistymi medalionami. Płaszczyzna
do porównań nie jest jednak duża, bowiem w obu cyklach powtarzają się tylko
dwie sceny chrystologiczne: Ofiarowanie Dzieciątka oraz Chrzest Chrystusa.
Istniejące między nimi podobieństwa są raczej ogólnej natury i dotyczą ilości
postaci oraz umieszczenia ich w obrębie sceny. Ruchy figur, ich gesty, a także
drapowanie szat są w większości odmienne. Ponadto, znaczące różnice należy
odnotować w przypadku sceny Ofiarowania, która w cyklu dominikańskim
wyróżnia się szczególną ikonografią: podtrzymywane przez Marię i Symeona
Dzieciątko siedzi na ołtarzu (lub trzymane jest nieco ponad nim?), dokładnie
na osi sceny i frontem do patrzącego. Prawą dłoń unosi w geście błogosławień-
stwa, zaś w lewej trzyma kulisty przedmiot, który można zinterpretować jako
monarsze jabłko (globus). Przedstawienie Dzieciątka w scenie Ofiarowania na
wzór tronującego Chrystusa-władcy jest rozwiązaniem niemal zupełnie wy-
jątkowym. Jako inny przykład warto wymienić kwaterę z Neuweiler, obecnie
przechowywaną w Badisches Landesmuseum w Karlsruhe (ok. 1260-1270)80.
Dociekania, czy przy podobieństwie ogólnego schematu witraże włocławskie
wykazują więcej cech wspólnych z kwaterami dominikańskimi, czy też z Biblią
pauperum z podrodziny Sankt Florian, nie przynoszą jednoznacznych wniosków.

79 Por. przyp. 69.
80 Zob. R. Becksmann, Die mittelalterlichen Glasmalereien in Baden wid der Pfalz ohne Freiburg

i. Br., Berlin 1979 (= Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland, 2/1), s. 67- 70. Trudno dopatrzyć
się związków stylowych witraży z Neuweiler i Torunia; natomiast cechy, takie jak: proporcje
postaci, miękkość form oraz łagodne rysy okrągłych twarzy, nasuwają skojarzenia między wi-
trażami z Neuweiler a kwaterami włocławskimi. Analogie w ogólnym charakterze stylu między
dziełami oddalonymi w czasie w najlepszym razie o ok. 70 lat świadczyłyby o trwałości pewnych
rozwiązań formalnych, reprezentowanych także przez, relatywnie wcześnie powstałe, witraże
z katedry we Włocławku. O podobieństwie kompozycji kwater witraży z Neuweiler i Włocławka
wspomnieli już: L. Kalinowski, H. Małkiewiczówna, Czternastowieczne witraże warsztatów to-
ruńskich [mps w archiwum Korpusu Witraży Średniowiecznych w Polsce w Instytucie Historii
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; bez numeracji stron].
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Wydaje się, że w dwóch umożliwiających porównania scenach nie ma detali,
które świadczyłyby na korzyść któregoś z tych możliwych powiązań i mogły
wykluczać drugie z nich. Dlatego też zakłada się, że ikonografia kwater narra-
cyjnych w cyklu włocławskim wywodzi się albo z innego, niezidentyfikowanego
(nieistniejącego?) wzoru bądź rękopiśmiennego, bądź też witrażowego, albo jest
kompilacją kilku źródeł inspiracji, połączonych w jedną całość według inwencji
twórcy, jakkolwiek by było, posłużenie się egzemplarzem Biblii pauperum przy
wykonywaniu kwater włocławskich nie wydaje się wcale tak ewidentne, jak
często sugeruje się w literaturze81.

Wszystkie wymienione przykłady witrażowe wskazują na ślady znajomości
kodeksów Biblii pauperum. Inspiracja ta traktowana była mniej lub bardziej
dosłownie. Przypadki wiernego powtórzenia grup obrazowych z rękopisów
lub ich części należy uznać za szczególnie interesujące, ponieważ są one próbą
przetransponowania w medium monumentalne form i treści z założenia po-
myślanych dla kameralnych dzieł sztuki, przeznaczonych do indywidualnego
odbioru. Było to zadanie niełatwe, próby takie można więc rozumieć jako swo-
iste „zmaganie się” z medium artystycznym. Zwraca uwagę to, iż zdecydowana
większość wymienionych wyżej przykładów pochodzi z Austrii lub też wiąże
się z jej sztuką pod względem stylowym (Kraków, Włocławek). Nie znaczy to
jednak bynajmniej, że w środowisku austriackim Biblia pauperum była wzorem
powszechnie kopiowanym w oknach witrażowych. Wskazanie na środowisko
austriackie potwierdza natomiast zauważone związki formalne między omó-
wionymi wyżej dziełami oraz podkreśla centralną rolę klasztoru Sankt Florian,
później zaś Wiednia, dla wykształcenia charakterystycznych cech stylowych.
Świadczy również o panującym na tym obszarze klimacie duchowo-ideowym,
którego najlepszym przykładem są przedsięwzięcia artystyczne w opactwie
w Klosterneuburgu około roku 1331, zdradzające zadziwiająco bliskie związki
między wykonanymi w klasztorze dziełami oraz dowodzące żywego zaintere-
sowania typologią82. Popularność kodeksów Biblii pauperum, które w świetle
zachowanych egzemplarzy rozpowszechniły się początkowo właśnie głównie na
terenie Austrii na początku wieku XIV, jest znaczącym elementem tego „klima-
tu”83. Przypadkowo dochowane do naszych czasów dowody na tę popularność
w postaci witraży nasuwają przypuszczenie, że pierwotna liczba egzemplarzy
z podrodziny Sankt Florian musiała być nieporównanie większa, niż obecnie

81 Klucz do odczytania programu witraży w katedrze we Włocławku zdaje się inny - wydaje się
on zależny od długiej linii ewolucyjnej, wywodzącej się z tzw. okien Jessego, od połowy w. XII
pojawiających się we francuskim malarstwie witrażowym.

82 Zob.: F. Rohring, Der Verduner Altar. Herausgegeben vom Stift Klosterneuburg, Wien 1955;
G. Schmidt, [Wstęp], w: Klosterneuburg - Zentrum der Gotik, kat. wyst., red. A. Lhotsky, Klo-
sterneuburg 1961, passim-, Historismus in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts. Der Umbau des
Emailwerkes von Nikolaus von Verdun „Ósterreichische Zeitschrift fur Kunst und Denkmal-
pflege”, 19,1965, s. 26-28; E. Frodl-Kraft, Die mittelalterlichen Glasgemalde in Niederósterreich,
cz. 1: Albrechtsberg bis Klosterneuburg, Wien-Kóln-Graz 1972 (= Corpus Vitrearum Medii Aevi
Ósterreich, 2), s. 163-199; G. Fritzsche, Die Entwicklung des „Neuen Realismus”, s. 9-50, 64-70,
76-82; S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 43-50.

83 W świetle badań Schmidta, drugim obszarem, na którym bardzo wcześnie pojawiły się kodeksy
Biblii pauperum była Bawaria. Wskazywanie na szeroko pojęty obszar południowoniemiecki
przy próbach określenia źródeł Biblii pauperum jest powszechne. Zgadza się także z analogiami
formalnymi kwater włocławskich i uprawdopodobnia pośrednie oddziaływanie ikonografii
tych rękopisów na omawiany zespół witraży.
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znane tylko dwa bardzo sobie bliskie kodeksy (w Sankt Florian i Wiedniu) oraz
niewielkie fragmenty trzeciego (w paryskim Luwrze)84. Zakładać można także, że
wykazana samodzielność kompozycyjna i ikonograficzna wymienionych kwater
witrażowych świadczy o tym, że wywodzące się z Biblii pauperum motywy były
już w pierwszej połowie XIV stulecia przetwarzane i przenoszone przy pomocy
innych rękopisów, być może wzorników. Tłumaczyłoby to wybiórczość moty-
wów, np. zgodność ikonograficzną tylko niektórych scen (np. włocławskiego
Obalenia bożków), czy też pojawienie się proroków z zaczerpniętymi z Biblii
pauperum wersetami. Zwraca uwagę to, że najstarsze wśród możliwych do wska-
zania przykładów zależności od Biblii pauperum mieszczą się w pierwszej tercji
XIV stulecia. Jest to zgodne z datowaniem najstarszych zachowanych kodeksów.
Powszechnie przyjmuje się za Cornellem i Schmidtem, że prototyp tego dzieła
powstał już około połowy, czy nawet w pierwszej połowie wieku XIII85. Malar-
stwo witrażowe nie dostarcza niezbitych dowodów na recepcję Biblii pauperum
przed okresem poprzedzającym datowanie najstarszych zachowanych rękopisów,
a co za tym idzie, dowodów na istnienie wcześniejszych przykładów. Mimo to
być może uprawniona jest hipoteza, że programy przeszkleń witrażowych miały
znaczenie dla ukształtowania się kanonu scen w Biblii pauperum? Wielkie ręko-
piśmienne kompilacje typologiczne pojawiają się już od początku wieku XIII
(kolejno: Pictor in carmine, Rota in medio rotae, Bibie moralisee [zob. wyżej,
il. 3]). Niezwykle popularne Speculum Humanae Salvationis, które doczekało się
obszernej recepcji w sztuce oraz monumentalna Concordantia Caritatis Ulricha
z Lilienfeld (powstała ok. 1351-1358)86 należą już do kolejnej fazy popularności
dzieł typologicznych. Chociaż Speculum niewątpliwie powstało wcześniej niż
w roku 1324, jak przez długi czas przyjmowano87, obydwa dzieła są późny-
mi reprezentantami grupy. Hipotetycznie Biblię pauperum można plasować
w obrębie grupy starszych kodeksów typologicznych, których powstanie mniej
więcej zbiegałoby się w czasie z pełnym rozmachu rozwojem programów prze-
szkleń witrażowych i wczesnym okresem popularności tematyki typologicznej

84 Rękopis paryski wzbudził spore kontrowersje odnośnie datowania, charakteru relacji z nie-
zwykle do niego podobną dekoracją kodeksu w Sankt Florian, a także pierwotnej formy
i przeznaczenia (rekonstruowany bywa jako rotulus, co nie znajduje analogii w grupie
Biblii pauperum); zob.: G. Schmidt, Die Armenbibeln, s. 10, 154; idem, Die Malerschule von
St. Florian, s. 57-58, 79; R. Becksmann, Die Bettelorden an Rhein, Main und Neckar und der
hófische Stil der Pariser Kunst um 1300, w: Deutsche Glasmalerei, red. R. Becksmann, t. 2:
Bildprogramme, Auftraggeber, Werkstdtten, Berlin 1992, s. 53-74; Malerei der Gotik. Fixpunkte
und Ausblicke, t. 1, s. 184-185.

85 Na temat pierwowzoru Biblii pauperum (niem. Urexemplar) zob. G. Schmidt, Die Armenbibeln,
s. 2-5, 77-87. Datowanie na pierwszą połowę XIII stulecia zob. H. Wegner, Biblia Ubogich.

86 Zob.: H. Munscheck, Die Concordantiae caritatis des Ulrich von Lilienfeld. Untersuchungen
zu Inhalt, Quellen und Verbreitung, mit einer Paraphrasierungvon Temporale, Sanktorale und
Commune, Frankfurt am Main 2000; FI. Douteil, R. Suntrup, A. Angenendt, V. Homemann,
Die Concordantiae caritatis des Ulrich von Lilienfeld. Edition des Codex Campililiensis 151
(um 1355), Munster 2010 [wydanie faksymilowe],

87 Przełomowe wskazanie na możliwy czas powstania Speculum już ok. r. 1300 zob. E. Silber, The
Reconstructed Toledo Speculum Humanae Sahationis. Wcześniej dzieło przypisywano Ludol-
fowi z Saksonii. Argumentów na wczesne datowanie rękopisu dostarczył także K.A. Wirth,
Auf den Spuren einer friihen Heilsspiegel-Handschrift vom Oberrhein, chociaż sam autor
zrezygnował ze sformułowania kategorycznych wniosków. Na temat datowania zob. też:
W. Neumiiłler, Speculum humanae salvationis, s. 12-17; S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte,
s. 25.
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w witrażach. Powstały wówczas tzw. Bibelfenster (okna biblijne)88,
operujące prostymi zestawieniami wydarzenia nowotestamento-
wego z jego prefiguracją ze Starego Testamentu (tego typu treść
idealnie pozwalała się wpisać w okna dwudzielne) (ii. 10). Inne
warianty zestawień typologicznych były umieszczane przeważnie
w oknach trójdzielnych. W rozwoju tematyki typologicznej, spo-
sobu zestawiania scen, jak i - szerzej - ukształtowania się kanonu
obszernych cykli przedstawień biblijnych oraz ukonstytuowania
ikonografii poszczególnych scen, przyjąć można znaczącą rolę
witraży. Omawiając trzy typologiczne okna witrażowe z chóru
górnego kościoła św. Franciszka w Asyżu (druga tercja XIII stule-
cia, data ad ąuem: konsekracja kościoła w r. 1253), Reiner Haussherr
dostrzegł ich powiązania zarówno z rękopisami Pictor in carmine,
Rota in medio rotae, jak i z Biblią pauperum89. Autor wskazał także
na zbieżności z ikonografią innych dzieł monumentalnych: wi-
traży z obejścia chóru katedry w Canterbury oraz stalli z katedry
w Peterborough90. Przyjął, iż istnieje zależność między witrażami
z Asyżu a przytoczonym materiałem porównawczym, czego kon-
sekwencją jest uznanie, że Biblia pauperum rzeczywiście musiała
zostać sformułowana już około roku 125091. Nie wydaje się jednak,
by był to argument ostateczny i niekwestionowany, ponieważ
można by równie dobrze przyjąć zależność odwrotną - dzieła
monumentalne, takie jak witraże w kościele św. Franciszka, mogły
być tylko jedną z inspiracji dla wykształcenia się Biblii pauperum.
W tym momencie należy zwrócić uwagę, że nawet jeżeli sam ka-
non scen i zestawienia typologiczne w poszczególnych dziełach
(rękopiśmiennych czy monumentalnych) są sobie bliskie, nie musi

10. Kolonia, katedra,
kaplica św. Szczepana,
Bibelfenster (fragment).
Fot. Wikimedia Commons

to iść w parze ze zbieżnościami w ikonografii scen. Przeważnie wymieniane
jednym tchem jako powiązane ze sobą Biblia pauperum oraz Speculum Humanae
Sahationis raczej nie operują uderzająco podobnymi schematami ikonograficz-
nymi poszczególnych przedstawień92.

m

88 Zob.: H. Wentzel, Die Glasmalereien in Schwaben von 1200-1350, Berlin 1958 (= Corpus Vitre-
arum Medii Aevi Deutschland, 1), szczeg. s. 64-65; H. Rode, Die mittelalterlichen Glasmalereien
des Kólner Domes, Berlin 1974 (= Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland, 4/1), s. 48-57,
83-91; B. Lymant, Bibelfenster, w: Lexikon des Mittelalters, t. 2, Munchen-Zurich 1983, szp. 83;
U. Brinkmann, Das jiingere Bibelfenster, Koln 1984; R. Becksmann, Von der Ordnung der Welt.
Mittelalterliche Glasmalereien aus Esslinger Kirchen, Esslingen 1997, s. 47,112-115,122-125.

89 Zob. R. Haussherr, Der typologische Zyklus der Chorfenster der Oberkirche von S. Francesco
zu Assisi, w: Kunst ais Bedeutungstrager. Gedenkschrift fur Gunter Bandmann, red. W. Busch,
R. Haussherr, E. Trier, Berlin 1978, s. 95-128.

90 Zob. ibidem, s. 97. Wymienienie dzieł z Canterbury i Peterborough wskazuje, że źródłem roz-
powszechnienia przedstawień typologicznych były nie tylko rękopisy iluminowane - a w każdym
razie - że nie musiały one bez wyjątku stanowić pierwszego ogniwa w procesie adaptowania
wzorów czy ikonografii konkretnych scen.

91 Zob. R. Haussherr, Der typologische Zyklus, s. 119. Badacz przyjmował też, że albo wywodząca się
z południowych Niemiec Biblia pauperum była znana na obszarze środkowoniemiecko-nadreń-
skim (stanowiącym tło formalne dla przeszkleń w Asyżu) już przed r. ok. 1250, albo też rękopis
powstał na terenach położonych bardziej na północ, niż się zazwyczaj przyjmuje. Ostatnia hipoteza
wyłamuje się z pozbawionego większych kontrowersji stanu badań nad Biblią pauperum.

92 Zob. H. Rost, Die Bibel im Mittelalter, s. 231: Speculum określone jako „kontynuacja świata myśli
Biblii Pauperum”.
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Jakkolwiek przedstawia się kwestia genezy Biblii pauperum, najistotniejsza
wydaje się w tym miejscu obserwacja, że nie tylko rękopisy tego typu mogły
dostarczać wzorów dla malarstwa witrażowego (co wszakże nie było działaniem
powszechnym), lecz także witraże mogły stanowić inspirację dla wykształcenia
się treści i ikonografii kodeksów typologicznych - prawdopodobnie ten kie-
runek zależności był wcześniejszy, częstszy i ważniejszy. Za przykład tego typu
oddziaływania można uznać przejęcie do Biblii pauperum postaci proroków
z tzw. Bibelfenster93, (zob. wyżej, il. 10), polegające na zaadaptowaniu sposobu
ich ukazania i wpisania w grupy obrazowe.

Na początku wieku XIV, kiedy powstały najstarsze zachowane egzemplarze
Biblii pauperum, w malarstwie witrażowym cykle typologiczne były już popu-
larne, wykształcone i występowały w różnych wariantach. To samo dotyczy
także scen z życia Chrystusa, niefunkcjonujących w typologicznym kontekście.
Przykładowo, wspomnieć można o przedstawieniu Biczowania - w kodeksach
omawianego typu przedstawienia tej sceny są ekstremalnie rzadkie, podczas gdy
w witrażach pojawiają się w wieku XIII, a w XIV są już bardzo rozpowszech-
nione94. Nasuwa się więc wniosek, że Biblia pauperum raczej nie tworzyła ani
nowych przedstawień, ani systemów ikonograficznych i „kanonów” scen95.
Ikonografia cykli chrystologicznych lub/i typologicznych w cyklach witrażo-
wych była wtedy już dość obiegowa, być może więc to one oddziaływały na
sformułowanie zarówno ukonstytuowanych w Biblii pauperum zestawień scen,
jak i na ich kompozycję? Hipotezy można snuć dalej: czy typowa dla wczesnych
przeszkleń witrażowych forma medalionów, mieszczących sceny narracyjne,
którą zastosowano w najstarszych egzemplarzach Biblii pauperum (z rodziny
austriackiej, podrodziny Sankt Florian oraz rodziny bawarskiej, podrodziny
Benediktbeuren)96 nie została również wprowadzona najpierw w witrażach,
a potem zaadaptowana do rękopisów? Jeżeli wcześniejszym etapem wzajemnych
zależności był wpływ witraży na kodeksy, za kolejny należy uznać oddziaływanie
zmierzające w drugą stronę, które zostało omówione powyżej na przykładach
inspiracji Biblią pauperum. Domyślać się można także, że w niektórych cy-
klach witrażowych, być może również w katedrze we Włocławku, zastosowa-
nie kolistych medalionów wynikało z inspiracji analogicznym rozwiązaniem
wykorzystanym w kodeksach typologicznych97. Podjęty w niniejszym artykule

93 Zob. R. Haussherr, Der typologische Zyklus, s. 120-121.
94 Wczesne przykłady: kościół św. Dionizego w Esslingen, najstarsza seria kwater, ok. 1280, zob.

H. Wentzel, Die Glasmalereien in Schwaben von 1200-1350, il. 26; z Ritterstiftskirche wWimpfen
im Tal (obecnie Landesmuseum w Darmstadt), ok. 1270-1275, zob. ibidem, il. 544; w kościele
św. Katarzyny w Oppenheim, ok. 1277-1291, zob. I. Rauch, Memoria und Macht. Die mittelalter-
lichen Glasmalereien der Oppenheimer Katharinenkirche und ihre Stifter, Mainz 1997, s. 127, il. 11;
„młodsze” Bibelfenster w katedrze kolońskiej, zob. H. Rode, Die mittelalterlichen Glasmalereien,
il. 189.

95 Również Rehm brała pod uwagę, że zbieżności ikonograficzne między witrażami a kodeksa-
mi typologicznymi mogą wynikać raczej ze wspólnego źródła, niż wzajemnej inspiracji, zob.
S. Rehm, Spiegel der Heilsgeschichte, s. 409.

96 Schemat grup obrazowych, w którym sceny nowotestamentowe wpisane są w koliste medaliony,
zastosowano także w wielu innych, późniejszych egzemplarzach Biblii pauperum, i to we wszyst-
kich trzech rodzinach rękopisów, zob. zestawienie układów kart: G. Schmidt, Die Armenbibeln,
s. 140.

97 Oprócz Biblii pauperum motyw ten występuje także w Bibie moralisee oraz Concordantia
Caritatis.
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problem relacji między Biblią pauperum (i innymi kodeksami typologicznymi)
a cyklami witrażowymi niewątpliwie wymaga jeszcze dalszych badań, posze-
rzonych o kolejne przykłady.

SUM MARY This essay examines the relations between schemes of stained-glass Win-
dows and a group of typological manuscripts known as the Biblia pauperum. The Latin
term ‘biblia pauperum’ (paupers bibie, bibie of the poor) madę a staggering career over
centuries and gradually gained popularity as an equivalent of sacred visual art of the
Middle Ages in generał. The proper meaning refers to a group of typological books
combining text and image, popular in the later Middle Ages. However, the title is not
original (it appeared as late as the fifteenth century, and had not become established until
the eighteenth century), hence it is pointless to investigate who the ‘pauperes’ might have
been. Occasionally, the origins of the term ‘biblia pauperum’were (erroneously) attributed
to Saint Gregory the Great. A conviction that images can replace the written word was
a recurrent theme in art theory throughout the entire medieval period.

The main part of the article analyses the relationship between the Biblia pauperum
illustrations and schemes of stained-glass Windows. There are only a few examples of
this phenomenon, and one of them is particularly striking. It is a scheme of stained-glass
Windows in the monastery at Hirsau in which each window copied one page of the błock-
book version of the Biblia pauperum. Further, some less evident examples of stained-glass

Windows related to the Biblia pauperum can be mentioned in Stephansdom in Vienna, in
the churches in Lorch or Pram (Austria), in Brandenburg, and Cracow (St Marys Church).
Usually, other typological compendia were used simultaneously with the Biblia pauperum.
By contrast, a scheme of stained-glass Windows in the cathedral in Włocławek, appears not

to be as closely connected to a group of early fourteenth-century Austrian Biblia pauperum

manuscripts as was claimed in some earlier hypotheses. A reverse relation should be spe-

cially emphasized: perhaps the iconographic canon and composition of Biblia pauperum
were based on stained-glass Windows, as typological Windows, for example the German

Bibelfenster, were widespread already in the thirteenth century. #
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