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Piętnastowieczny rękopis Godzinek

w krakowskiej Bibliotece Książąt Czartoryskich1

Celem niniejszej pracy jest analiza dekoracji malarskiej piętnastowiecznych
Godzinek, przechowywanych w bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie
pod sygnaturą Ms. Czart. 34672. Ten bogato iluminowany rękopis, datowany
na początek XV w., został zakupiony przez Władysława Czartoryskiego na
aukcji biblioteki Ambro i se Firmin-Didot w Paryżu w 1884 roku. Jego pocho-
dzenie i wcześniejsze dzieje są nieznane; zapewne kilkakrotnie zmieniał on
właściciela; na podstawie dopisku na f. 47 v. (Domine Deus... da mihifamulo
tuo Foląueto tan tam victoriam...) wnioskuje się, że rękopis w XV wieku był
w rękach człowieka o takim nazwisku, o którym to człowieku nic jednak bliżej
nie wiadomo. Na pierwotny tekst kodeksu składają się Officium Beatae Mańae,
siedem psalmów pokutnych, litania do Wszystkich Świętych, Officium pro
Defunctis, Officium Sanctae Crucis oraz Officium Sancti Spiritus. Rękopis nie
jest kompletny: brakuje w nim między innymi kalendarza, posiada natomiast
dodatki w postaci później dopisanych modlitw (karty Ir. iv.,7v., 44 r. i v., 46
v.-48 r. oraz 68 r.-69 v.).

Niniejsza praca powstała z inspiracji i przy współudziale dr Katarzyny Płonki-Bałus; za tę
cenną pomoc serdecznie Pani Doktor dziękuję.

2 Ms. Czart. 3467 jest spisany na pergaminowych kartach o wymiarach 198x140 mm, po
łacinie, pismem gotyckim średnio dużym, bez rubryk. Zwierciadło tekstu wynosi 124x77 mm.
Oprawa w zielonym safianie, z odciśniętymi złotymi listewkami, pochodzi z XIX w. Od wewnątrz
okładka przednia ma przyklejony owalny ekslibris z napisem la bibie d 'or 1698, Bibliotheca
Ambrosii Firmini Didoti" i datą 1850. Rękopis zawiera 7 miniatur całostronicowych z bordiurami
(68 x 62 mm) i 111 ozdobnych inicjałów oraz winietki śródtekstowe.
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Stan badań nad Ms. Czart. 3467 nie jest bogaty. Rękopis wzmiankowa-
no w katalogu aukcyjnym biblioteki Firmin-Didota3 oraz w Sichergestellte
Kunstwerke in Gene}-algouvernementĄ. Jego jedynym opracowaniem mono-
graficznym jest tekst Mani Jarosławieckiej-Gąsiorowskiej w ,,Bulletin de
la Societe Francaise de reproductions de manuscrits a peinmres"3, którego
ustalenia przyjął także autor katalogu Vlaamse miniaturen roor Von Eyck6.
Na tej podstawie uważa się, że iluminacje Godzinek Czartoryskich wykonał
ok. 1400 r. mistrz południowofrancuski pozostający pod wpływem włoskim.
Wspomniany katalog jednocześnie zwraca uwagę na podobieństwo dekoracji
marginalnej omawianego tu rękopisu oraz Godzinek Ms 135 E 36 w Koninklijke
Bibliotheek w Hadze, również datowanych ok. r. 1400.

Na podstawie wpisów dokonanych później w stosunku do czasu powstania
kodeksu, Jarosławiecka-Gąsiorowska stwierdziła, że w XV wieku znajdował
się on na południu Francji (świadczyłyby o tym modlitwy w języku prowansal-
skim, zaś znajdujący się na f. 48 podpis G. de Lomania mógłby odnosić się do
znanej na południu rodziny Lomagne). Badaczka ta uważała także, że dopisek
na f. 7 v. o treści Eugarya 1440 ąuarta ąuintilis in balira facta może sugero-
wać pobyt rękopisu w Portugalii7. Nie sądzę jednak, aby te ślady wędrówek
rękopisu (o ile w ogóle owe zapiski do nich właśnie się odnoszą) mogły być
jakimkolwiek dowodem miejsca jego powstania, zwłaszcza że książka - jako
przedmiot niewielki - w przeciągu niedługiego nawet czasu może wielokrotnie
zmieniać właściciela czy miejsce przechowywania. Jarosławiecka-Gąsiorowska
dostrzegła w kodeksie grupę motywów przejętych ze sztuki włoskiej, zaliczając
do nich typ Madonny, rozmieszczenie akcesoriów w scenach i sposób ujęcia
ruchu postaci. Z Włoch miałyby też pochodzić formy kwiatów, ożywiających
gałązki bordiur, które pojawiają się w rękopisach powstałych około 1400 r. Ba-
daczka twierdziła również, że Ms. Czart. 3467 posiada cechy charakterystyczne

3 Cathalogue des liwes rares et preciewc manuscrits et imprimes faisant partie de la Biblio-
iheąue de M. Ambroise Firmin-Didot.... Paris 1884. nr 9. s. 12-13.

4 Sichergestellte Kunstwerke in Generalgoiwernement, Breslau ok. 1941. s. 49.
5 M. Jarosławiecka-Gąsiorowska. Lirre d'heures, France circa 1400, Ms. Czart. 3467,

„Bulletin de la Societe Franęaise de reproductions de manuscrits a peintures", annee 1 8, Paris
1934, s. 45-50.

6 Vlaamse miniaturen voor Van Eyck (ca. 1380-ca. 1420). Tentoonstellingscatalogus. Corpus
van verluchte Handschriften vol 6.. Studiecentrum Vlaamse Miniaturisten. red. M. Smeyers,
Cultureel Centrum Romaanse Poort, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven 1993. s. 167.

7 Być może Eugarya odnosi się do miejscowości w Portugalii, na zachód od Lizbony, po-
między Sintra i Colares.
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dla środowiska hiszpańskiego8. Na tej podstawie autorka ta określiła Godzinki
Czartoryskich jako dzieło sztuki południowofrancuskiej, być może prowansal-
skiej, zaś biorąc pod uwagę elementy, które uznała za charakterystyczne dla XIV
w. (kratkowane tła, gałązki na bordiurach, bogate ramki i inicjały), zadatowała
je na ok. 14009. Analiza dekoracji malarskiej Ms. Czart. 3467 skłania mnie do
podważenia tych hipotez. Sądzę, że jej genezy artystycznej należy szukać nie
w południowej, ale raczej w północnej części Francji. Również datowanie rę-
kopisu na ok. 1400 r. można - jak się wydaje - przesunąć o ok. 20 lat później.
Wnioski moje opieram głównie na wynikach badania ikonografii i stylu jego
dekoracji; pomocna także może okazać się analiza tekstu litanii.

Wszystkie karty z miniaturami są zakomponowane w taki sam sposób:
poniżej kwadratowej miniatury widnieją trzy linijki tekstu, zaczynającego
się ozdobnym inicjałem, z którego wyrasta ramka otaczająca miniaturę
i ograniczająca u dołu powierzchnię bas-de-page z przedstawieniami zwierząt
na tle pejzażu. Z wypustek ramek wyrastają wici tworzące bordiurę, w której
znajdują się ptaki lub hybrydy - połączenia postaci ludzkich i zwierzęcych.
Oprócz jednej, wszystkie miniatury majązbliżone, kratkowane, kolorowo-złote
tło. Biorąc pod uwagę ubytki w tekście, można założyć, że pierwotny program
dekoracji przewidywał co najmniej o pięć miniatur więcej; najprawdopodobniej
były to przedstawienia Zwiastowania, Nawiedzenia, Zesłania Ducha Święte-
go, Ukrzyżowania i Mszy żałobnej. Siedem zachowanych in situ obrazów to
kolejno: Boże Narodzenie, Zwiastowanie Pasterzom, Pokłon Trzech Króli,
Ucieczka do Egiptu, Ofiarowanie, Koronacja Marii oraz Tronujący Bóg Oj-
ciec. Przedstawienia zdobiące bas-de-page oraz hybrydy na marginesach mają
najprawdopodobniej znaczenie symboliczne związane z miniaturą na danej
karcie; bardzo możliwa jest także ich interpretacja astrologiczna, stanowi to
jednak osobny przedmiot badań.

W rękopisie występują dwa typy ozdobnych inicjałów. Obok dużych spo-
tykamy tu nieco mniejsze litery o niebieskich korpusach otoczonych kaligra-
ficznym ornamentem wykonanym czerwonym atramentem. W tych samych
kolorach są utrzymane kaligraficzne winietki, będące kombinacją zygzakowa-
tych form niebieskich oraz zaokrąglonych czerwonych. Malowane na złotym
tle duże inicjały z reguły utrzymano w kolorze błękitnym i czerwonym lub
różowym, a ich korpusy, ozdobione białym ornamentem, opleciono wicią.
Z tak skonstruowanych inicjałów wychodzą różniące się w szczegółach obra-
mienia miniatur, w postaci czerwonej (lub różowej) i błękitnej wici biegnącej
na szerokiej, postrzępionej na brzegach złotej listwie. Bordiura jest zbudowana

8 Potwierdzeniem tego byłyby późniejsze dopiski, np. wspomniana już Eugarya na f. 7 v.
9 Jarosławiecka-Gąsiorowska (przyp. 5), s. 49.
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z cieniutkich, poskręcanych spiralnie gałązek, w większej części kolczastych,
obrośniętych postrzępionymi listkami lub drobnymi kwiatkami.

Już sam dobór tematyczny miniatur ilustrujących poszczególne części Go-
dzinek zdaje się wskazywać na związek z paryskim kręgiem iluminatorstwa,
lecz jest to schemat na tyle popularny, że sama jego obecność jeszcze niczego
nie przesądza. Bardziej istotne jest to, że również styl dekoracji malarskiej
naszego rękopisu zdaje się mieć genezę paryską. Postacie przedstawione na
miniaturach są dość masywne. Rysy okrągłych twarzy, wydobyte brązowym
konturem, a w szczególności dłonie, potraktowano sumarycznie. Przedstawiono
tu oblicza o dość dużych i całkowicie prostych nosach (wyjątkiem jest zadarty
nos jednego z pasterzy w Zwiastowaniu Pasterzom) oraz różowych ustach;
ich cera jest ziemista, nieznacznie tylko zaróżowiona na policzkach. Szaty nie
podkreślają sylwetek ludzkich, ale układają się w płaskie fałdy, które są mo-
delowane raczej miękko, miejscami tylko załamując się pod nieco ostrzejszym
kątem. Charakterystyczną cechą stylu naszego iluminatora jest kształtowanie
fałdów szat i sierści zwierząt nie przy użyciu bieli, ale drobniutkiego graficzne-
go szrafowania w ciemniejszym odcieniu od koloru cieniowanej płaszczyzny.
Za pomocą takich cienkich linii są też oddane powierzchnie miękkie, takie jak
futro, sierść zwierząt lub trawa. Tego rodzaju modelunek sprawia wrażenie
szkicowości, kontrastującej ze starannie wykończonym, kratkowanym tłem
i regularnym wzorem posadzki. W Zwiastowaniu Pasterzom występuje nieco
bardziej rozbudowany pejzaż - ze zróżnicowaniem planów za pomocą kilku
odcieni zieleni i graficznie znaczonymi źdźbłami trawy, ze wzgórzem, drze-
wami, kwiatami, a nawet z wiatrakiem na horyzoncie.

Wbrew Jarosławieckiej-Gąsiorowskiej nie znajdujemy tutaj „włoskich"
typów postaci; brak modelunku typowego dla tego malarstwa, a także cech,
jakie występowały w miniatorstwie południowej Francji, gdzie postacie mo-
delowano -jak w Italii - bielą, kolorystyka była bardziej pastelowa, a bryły
określano raczej za pomocą cienia niż szrafowania. Próżno też szukać w Go-
dzinkach Ms. Czart. 3467 plastyczności gęstych fałdów, kontrastów światła
i cienia oraz smukłości figur, które znamy ze sztuki niderlandzkiej. W ich
miejscu pojawiły się bardziej masywne postacie spowite miękkimi sukniami,
o typach fizjonomicznych i modelunku wywodzącym się z kręgu iluminatorów
łączonych z warsztatem Mistrza Marszałka Boucicaut. Tam też można odnaleźć
zbliżone kratkowane tła i mocno „poskręcane", kolczaste gałązki na margine-
sach. Pojawiają się one m.in. w brewiarzu paryskim ok. 1414 (Chateauroux
-BM-ms. 000210, il. 1), trzech lekcjonarzach dla Sainte-Chapelle w Bourges

10 Miniaturę na stronie: http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/rech-
guidee_04.html
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(Bourges, BM, ras 0033, 0034 i 0035"), a także w Godzinkach wykonanych
przez naśladowcę Mistrza Marszałka Boucicaut i naśladowcę Mistrza Egertona
(Paryż ok. 1410, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, MS. LUDWIG IX 512,
il. 2) oraz w Godzinkach paryskich z warsztatu Mistrza Marszałka Boucicaut
i Mistrza Godzinek de Rohan (1415-1420, J. Paul Getty Museum, Los Angeles,
MS. 2213, il. 3). Przywołać można tu także Godzinki z Bridwell, określane jako
„francusko-flamandzkie" z wpływami Mistrza Marszałka Boucicaut (Bridwell
Library Special Collections)14. Podobne zdają się również Godzinki ad usum
Rennes iluminowane przez Mistrza Luęon ok. 1405 r. (The Free Library of
Philadelphia, Rare Book Department, Widener 4)15. Zbliżony modelunek
i kratkowane tła występują także poza Paryżem, o czym świadczą Godzinki
ad usum Angers (doi. Loary, pocz. XV w. - Chartres - BM - ms. nouv. acq.
168)16 czy też jeszcze czternastowieczna Biblia de Valenciennes (w Bibliotheąue
Municipale de Besanęon)17.

Istotnym argumentem wskazującym na związek Ms. Czart. 3467 z ilu-
minatorstwem paryskim jest pokrewieństwo stylistyczne i ikonograficzne
z rękopisem Godzinek wiązanym z tym właśnie środowiskiem i datowanym
na lata ok. 1400—141018 (il. 4). Ozdobiono go znacznie większą liczbą miniatur
niż kodeks Czartoryskich. Ważne jest jednak to, że znajdują się w nim wszyst-
kie tematy znane także z krakowskiego rękopisu, a zbieżność ich rozwiązań
ikonograficznych bywa uderzająca; obserwujemy to np. w przedstawieniach
Bożego Narodzenia, Koronacji Marii, Maiestas Domini. Oba modlitewniki są
także zbliżone stylistycznie - co jest widoczne w mniejszym stopniu w spo-
sobie modelunku postaci (w rękopisie „paryskim" występuje wyraźny czarny

11 Tamże.

12 http://www.getty.edu/art/collections/objects/ol625.html
13 http://www.getty.edu/art/collections/objects/ol758.html
14 E.M. White, Books ofHours, and the Bridwell Hours, na stronie: http://fll.smu.edu/latin/

advent2000/bridwell/bridwell 1 .html
15 http://www.leavesofgold.org/galle17/boh/hoursi5.html
16 Miniaturę na stronie: http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/rech-

guidee_04.html
17 http://www.besancon.com/biblio/francais/bm5.html
18 Rękopis ten przechowywany jest w Koninklijke Bibliotheek w Hadze (KB, 76 F 21);

http://www.kb.nl/vh-cgi/vhfullref.pl?Language=&Iconminiaturist=&Formerowner=&equals
date=&Style=&searchButton%2ex=l 5&toheight=&searchButton%2ey=9&Script=&fromw
idth=&Text=&fromheight=&Miniaturist=&Iconkeywords=73B 13%2a&Icontext=&usebibk
ey= 1 &beforedate=&Scribe=&from=6&isFromIcon= 1 &Icondescription=&iconView=IM AGE
LIST&Binder=&isSub=sub&Placeoforigin=&Keyword=&towidth=&isFromMan=0&Shelfm
ark=&Icontype=&bibkey=MIMM%3a3399&afterdate=&file=%2fusr%2fwww%2fdata%2fkb
%2fmanuscripts%2ftempfiles%2f550209
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4. Godzinki paryskie ok. 1400-1410 w Koninklijke Bibliotheek w Hadze (KB, 76 F 21). Wg
http://www.kb. nWh-cgi/vhfullref.pl?Language=&konminiaturist=&Formerowner=&equals
date=&Style=&searchButton%2ex=15&toheight=&searchButton%2ey=9&Script=&fromw
idth=&Text=&fromheight=&Miniaturist=&Iconkeywords=73B13%2a&Icontext=&usebibk
ey=l&beforedate=&Scribe=&from=6&isFromIcon=l&Icondescription=&iconView=IMAGE
LIST&Binder=&isSub=sub&Placeoforigin-&Keyword=&towidth=&isFroiTiMan=0&Shelfm
ark=&Icontype=&bibkey=MIMM%3a3399&afterdate=&file=%2fusr%2fww%2fdata%2fk
%2fmanuscripts%2ftempfiles%2f550209
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kontur), bardziej natomiast w kolorystyce, kratkowanych iłach oraz w realizacji
szczegółów, np. sposobie przedstawiania trawy, której zieleń przyjmuje bliżej
horyzontu ciemniejszy odcień, a pojedyncze źdźbła zaznaczono przy pomocy
drobnych kreseczek.

Równie silne echa iluminatorstwa paryskiego można dostrzec w dekoracji
niefiguralnej rękopisu Czartoryskich. Podobny mise-en-page - miniatura oto-
czona cienką trzyczęściową ramką, z której wyrastają drobne kolczaste pędy
o postrzępionych listkach - pojawił się w paryskim malarstwie książkowym
w 1. poł. XIV w., czego przykładem mogą być Godzinki Joanny z Nawarry
(ok. 1340 r.) w Bibliotheque nationale de France (Ms. Nouv. Acq. Lat. 3145)19.
Schemat miniatury, której ramka otacza bas-de-page wraz z kilkoma linijkami
tekstu, pozostał popularny bardzo długo i był używany jeszcze na początku
XV w. Został on wykorzystany chociażby w Tres Belles Heures Jeana de Berry
(Bibliotheąue nationale de France, Ms. Nouv. Acq. Lat. 3093)20. Nieco grubsze,
plecionkowe obramienia i bujniejsze sploty gałązek występują na marginesach
Godzinek paryskich z 1. ćw. XV w. przechowywanych w zbiorach Walters
Art Gallery pod sygnaturami: W. 232, W. 231 oraz W. 10321. Gęste, spiralne
sploty stylizowanej roślinności na marginesach wraz z grubą ramką zbudowaną
z mięsistych liści wokół miniatury pojawiają się w rękopisie W. 20922. Różnej
grubości, lecz ogólnie zbliżone do występujących w Ms. Czart. 3467 obramienia
miniatur znajdujemy w innych Godzinkach paryskich, wykonanych ok. 1420
(Bibliotheąue nationale de France, Ms. Nouv. Acq. Lat. 3 1 0 923, il. 5), przy
czym posplatane na marginesie kaligraficzne wici są już zdecydowanie różne
od popularnych wcześniej kolczastych gałązek.

Duże podobieństwo w rozplanowaniu iluminowanych stronic w stosunku
do omawianego przez nas rękopisu widać na niektórych kartach tzw. Godzi-
nek rodziny Saint-Maur, wykonanych w Paryżu ok. 1410-1415 (Bibliotheąue
nationale de France, Ms. nouv. Acq. Lat. 310724, il. 6). Miniaturę oraz frag-
ment tekstu otacza tam plecionka z motywem kwiatków, która tworzy grubą

19 F. Avril, Uenluminure a Fepoąue gothiąue 1200-1420, Paris 1995, s. 75.
20 Tamże, s. 106.
21 L.M.C. Randall, Medieval and Renaissaince Manusaipts in the Walters Art Gallery, t. 1:

France 875-1420, Baltimore 1984, nr kat 85, 83 oraz 84 - właściwie identyczna jest dekoracja
rękopisu Godzinek paryskich ok. 1410 znajdujących się w A Magyar Tudomanyos Akademia
K6nyvtara, lat. god. 801 (R. Denes, Francia es nemetalfóldi miniaturdk Magyarorszdgon, Bu-
dapest 1969).

22 Randall (przyp. 21), nr kat. 86.
23 Manuscrils a peintures efferts a la Bibliotheąue nationale par le comte Guy du Boisrou-

vray, Paris 1961, nr 14.
24 Tamże, nr 12.

89



5. Godzinki paryskie, ok. 1420 (Bibliotheque nationale de France, Ms. Nouv. Acq. Lat. 3109).
Wg Manuscrits a peintures efferts a la Bibliotheąue Nationale par le comte Guy da Boisrouvrc
Paris 1961, nr 14
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ramkę z wypustkami na brzegach. Z jej postrzępionych końcówek wyrastają
kolczaste gałązki, zdobione postrzępionymi listkami i kwiatkami, skręcając się
w spirale i szczelnie wypełniając marginesy. Rękopis ten jest przypisywany
ateliers Mistrzów księcia de Bedford i marszałka Boucicaut, a zatem trzeba
podkreślić, że jego pokrewieństwo z Ms. Czart. 3467 prowadzi znów do mi-
matorstwa paryskiego.

Dekoracja kart bardzo zbliżona do tej z rękopisu przechowywanego w Kra-
kowie występuje także w Godzinkach przechowywanych w Cornell University
Library (Ithaca, 4600 Bd. Ms. 272, ok. 14 0 5-14 1 525, il. 7): kwadratowe minia-
tury o kratkowanych tłach otacza z trzech stron wyrastająca z inicjału gruba
złota postrzępiona ramka, której wypustki przechodzą w sploty kolczastych
uliścionych gałązek; występuj ą tutaj również przedstawienia bas-de-page oraz
hybrydy na marginesach. Nie jest znany artysta, który tworzył te obramienia,
jednak paryski układ kalendarza i tekstu Godzinek 4600 Bd. Ms. 272 także
i w tym wypadku każe szukać jego pracowni właśnie w Paryżu.

Jednakże najbardziej podobne do znanych z Ms. Czart. 3467 bordiury
i ramki, a także przedstawienia hybryd na marginesach znajdują się w połu-
dniowoniderlandzkich (lub północnofrancuskich?) Godzinkach datowanych na
ok. 1400 r. (Konmklijke Bibliotheek, Haga, Ms. 135 E 3626, il. 8). Pomimo iż
miniatury rękopisu „haskiego" są zupełnie inne stylistycznie i ikonograficznie,

7. Godzinki paryskie ok. 1405-1415, Comell University Library, Ithaca, 4600 Bd. Ms. 272;
http: //rmc. library. cornell. edu/Paper-exhibit/Hours. html

25 Opis w katalogu Roberta G. Calkinsa dostępnym na http://rmc.library.cornell.edu/collec-
tions/medieval.html.ilustracja także na http://rmc.library.cornell.eduyTaper-exhibit/Hours.html

26 http://collecties.meermanno.nl/handschriften/showmanu?id=1219
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dekoracja marginalna i ramki występujące w obu rękopisach wykazują uderza-
jące zbieżności; na pierwszy rzut oka wydają się wręcz identyczne. Dopiero
przy wnikliwej obserwacji można dostrzec dzielące je różnice. Odmienny jest
już sam układ dekoracji: miniatury w modlitewniku Ms. 135 E 36 znajdują się
na stronach verso i tworzą całość kompozycyjną z sąsiednią kartą recto, rów-
nież otoczoną ramką. Poszczególne przedstawienia na marginesach są bardzo
podobne, ale inaczej dobrane do kolejnych miniatur, podobnie jak i zwierzęta
na bas-de-page. Widoczne są też różnice w konstrukcji samych ramek - rękopis
w Hadze nie ma tekstu pod miniaturami, przez co obramienie nie jest organicz-
nie związane z inicjałem w sposób, jak ma to miejsce w naszych Godzinkach.
Niezaprzeczalnie ramki „wyrastające" z inicjału były popularnym motywem
w miniatorstwie francuskim, zwłaszcza paryskim. Różnice pomiędzy Ms. 135
E 36 a Godzinkami Czartoryskich uwidoczniają się także w tym, że w krakow-
skim rękopisie nie znajdziemy typowych dla Niderlandów cieniutkich wici
z mięsistymi listkami w kształcie łez, które występują w kodeksie „haskim".
Nad miniaturami Godzinek w Hadze pojawiają się też charakterystyczne ró-
żowe struktury architektoniczne, jakich nie ma w rękopisie z Krakowa. Tym
niemniej można odnieść wrażenie, że ramki i bordiury obu modlitewników
są dziełem tego samego artysty iluminatora. Określając go, trzeba nadmienić,
że dekoracja marginalna „haskiego" rękopisu ujawnia inspiracje malarstwem
paryskim, szczególnie tym z kręgu atelier Mistrza Marszałka Boucicaut27.

Pomimo wykazanych różnic, uderzające podobieństwo zarówno ramek,
bordiur, jak i przedstawień na marginesach Ms. 135 E 36 i Godzinek Czartory-
skich nakazuje zastanowić się nad łączącym je związkiem. W obu przypadkach
ramki są ściśle powiązane z dekoracją figuralną, a ich cechy nakazują widzieć
w nich dzieło jednego malarza. Jednocześnie nie mamy wątpliwości, że mi-
niatury rękopisu „haskiego" wykonał inny lluminator niż ten, który dekorował
Godzinki krakowskie. Być może ramki w obu kodeksach powstały niezależnie
jako wynik inspiracji jakimś trzecim, nieznanym nam dziełem, które było
wspólnym wzorcem dla dwóch egzemplarzy do dziś zachowanych w Hadze
i w Krakowie? A może autor miniatur omawianego Ms. Czart. 3467 w czasie
jakiejś podróży zapoznał się z rękopisem niderlandzkim i odrysował sobie do
swego wzornika ramki i postacie na marginesach, aby potem wykorzystać te
motywy w innej, własnej konfiguracji? Wolno sądzić jednak, że przy Godzin-
kach Czartoryskich pracowało dwóch ilummatorów, z których jeden wykonał
miniatury, a drugi ramki. Pracowali wspólnie, co tłumaczyłoby idealne zgranie
na karcie ramek i przedstawień bas-de-page. Artysta tworzący obramienia

27 Ylaamse miniaturen... (przyp. 6), s. 167.
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w obu modlitewnikach mógł zatem współpracować z różnymi ilummatorami
- z jednym przy rękopisie „haskim", a z innym przy „krakowskim".

Analiza stylistyczna dekoracji Ms. Czart. 3467, wbrew dotychczasowym
poglądom, wyraźnie wskazuje na obszary północne i pozwala szukać korzeni
sztuki malarza scen figuralnych naszego rękopisu w środowisku paryskim.
Warto też ponadto zbadać treść zamieszczonej w rękopisie litanii do Wszyst-
kich Świętych, gdyż odbiega ona nieco od typowego tekstu ad usum romanum.
Układ litanii nie jest paryski, a jej treść kładzie szczególny nacisk na kult
eremitów; brak przy tym wezwań m.in. do św. Benedykta i św. Dominika.
Może to wskazywać na powiązania zleceniodawcy modlitewnika z zakonem
franciszkanów. Biorąc pod uwagę niektóre imiona świętych (św. Wilhelm, św.
Grzegorz Męczennik, św. Marius), można próbować wiązać rękopis z rejonem
Strasburga, Auxerre, Verdun lub Orleanu. Nie daje to jednak pewności, czy
wspomniani święci zostali wprowadzeni jako patroni okolic, z których pocho-
dził fundator, czy też obecność ich imion jest dziełem przypadku zaistniałego
podczas kopiowania.

Proponowane przeze mnie datowanie rękopisu wynika zarówno z analizy
jego stylu, jak i ikonografii. Przypomnijmy, że na podstawie cech stylowych Ms.
Czart. 3467 był zazwyczaj datowany ok. r. 1400. Wydaje się jednak, że powstał
on nieco później, nawet w końcu 1. ćw. XV w. Jego iluminator zapewne kształcił
się w środowisku paryskim, a wzorem dla niego mogły być rękopisy wykonane
w atelier Mistrza Marszałka Boucicaut w latach 1410-1420. Uwzględniając
raczej niski poziom umiejętności naszego artysty, należy uważać go za póź-
nego naśladowcę stylistyki powszechnej w Paryżu ok. 1410-1420. Podstawą
datowania nie może być porównanie rękopisu krakowskiego z Godzinkami
przechowywanymi w Hadze (Koninklijke Bibliotheek, Ms. 135 E 36)28, gdyż
to właśnie kodeks Czartoryskich stał się punktem wyjścia do zadatowania
i określenia „haskiego". Kolczaste gałązki na bordiurach są wprawdzie szcze-
gólnie charakterystyczne dla dzieł powstałych blisko r. 1400, ale zauważamy
je także później - ich spiralne sploty zdobią m.in. karty paryskich Godzinek
Charlotte de Savoy (ok. 1420-1425, Pierpont Morgan Library, M.1004)29. Za
takim właśnie datowaniem omawianego rękopisu przemawiałyby też pewne
szczegóły ikonograficzne. Należy do nich ciemnoskóry król w Pokłonie Trzech
Króli (il. 9) czy obecność Boga Ojca (a nie Chrystusa) w przedstawieniu Ma-
iestas Domini (il. 10), które wydają się odosobnione i dosyć nowatorskie, jak

28 http://collecties.meermanno.nl/handschriften/showmanu?id= 1219
29 J. Plummer, The Last Flowering - French Painting in Mamiscripts 1420-1530 from

American Collections, New York 1982, s. 2.
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na przełom XIV i XV w. Występowanie w omawianym tu rękopisie króla-Murzyna
na pierwszy rzut oka budzi zdziwienie, gdyż uważa się, że ten wątek pojawił
się dopiero z końcem XV w.30, i rzeczywiście trudno znaleźć przykłady wcze-
śniejsze niż połowa tego stulecia. Tymczasem w sztuce zaczęto różnicować
królów wiekiem (trzy etapy w życiu człowieka) i pochodzeniem (trzy znane
wówczas kontynenty - Azja, Afryka i Europa) już w końcu XII wieku31, więc
choć ukazywanie króla reprezentującego Afrykę pod postacią Murzyna na dobre
zakorzeniło się dopiero w malarstwie późnogotyckim, można je zaobserwo-
wać już przed w. XIV32. Na początku XV w. zazwyczaj przedstawiano trzech
króli jako białych; w rzeczywistości jednak wątek czarnego króla nie zanikł
wówczas całkowicie, stał się tylko znacznie mniej popularny, pojawiając się
np. w kręgu sztuki niemieckiej; przykładami mogą być Pokłon Trzech Króli
Hansa Multschera z roku 1437 czy miniatury z kolońskich Speculum Humanae
Salvationis (Koninklijke Bibliotheek, Haga, MMW10 B 34 oraz tamże MMW
10 C 2333, ok. połowy XV w.). Przyznając, że na przełomie XIV i XV w.
wszystkich trzech magów przedstawiano raczej jako białych, zwłaszcza w sztuce
francuskiej, na pewno jednak nie można całkowicie wykluczać istnienia tam
takich przedstawień przed połową XV w. Podobnie na bardziej zaawansowany
wiek XV wskazywałby wizerunek tronującego Boga Ojca w scenie Maiestas
Domini. Przedstawienie takie, wedle większości opracowań ikonograficznych,
pojawiało się raczej w końcu XV w., istniejąjednak przykłady wcześniejsze, jak
chociażby miniatura rozpoczynająca psalmy pokutne w Godzinkach w Bridwell,
datowanych ok. 142 534. Początkowo schemat Maiestas Domini przewidywał
obecność tronującego Chrystusa. Na przełomie XIV i XV w. po bokach Jego
tronu pojawiać się zaczęły symbole Starego i Nowego Testamentu (tablice
Dziesięciorga Przykazań i kielich z Hostią), zaś w ciągu XV w. Chrysms został
zastąpiony w niektórych rękopisach postacią Boga Ojca3-, jak to ma miejsce
w omawianych tu Godzinkach. Czasami w przedstawieniu Maiestas Domini

30 G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, t. 1, Giitersloh 1966. s. 106.
31 Tamże, s. 240.
32 L. Reau, Iconographie de fart chretien, t. 2, cz. 2, Paris 1955—56. s. 240.
33 http://www.kb.nl/vh-cgi/vhovei^iew.pl?Language=&Iconminianjrist=&Foirnerowner=&e

qualsdate=&from=21&isFromIcon=l&Style=&searchButton%2ex=l 5&Icondescription=&tohe
ight=&searchButton%2ey=9&Script=&iconView=IMAGELIST&Bindei^&fromvvidth=&Place
oforigin=&Keyword=&Text=&towidth=&is^
t=&Miniarurist=&afterdate=&Iconke^
fdata%2fkb%2fmanuscripts%2ftempfiles%2f550209&beforedate=&Scribe-

34 Bridwell Library Special Collections; White (przyp. 14):
http.7/fll. smu.edu/latin/advent2000/bridwell/bndwell 10. html

35 V. Leroąuais. Les livres d'Hewes rnanuscrits de la Bibliotheąue nationale, t. 1, Paris
1927, s. LV.
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dochodziło do złączenia Ojca i Syna; tronującego Syna wyobrażano - wzorem
Ojca - z długą siwą brodą36.

Ogólnie rzecz biorąc, ikonografia miniatur Ms. Czart. 3467 daje się wpisać
w artystyczny kontekst lat dwudziestych XV w., motywy o rodowodzie czter-
nastowiecznym trwały bowiem w malarstwie nawet do połowy następnego
stulecia. I tak: Boże Narodzenie z Marią-położnicą (il. 11), nie nawiązującą
kontaktu z Dzieciątkiem, na pierwszy rzut oka zdaje się wyrażone w sposób
wyjątkowo, jak na początek XV w., archaiczny. Tymczasem, mimo późniejszych
zmian, ten typ przedstawień utrzymywał się dość długo, stąd można go spotkać
zarówno w XIV, jak i w XV w. (jest np. w paryskich Godzinkach z 1. ćw. XV
w. - Walters Art Gallery, W. 23737 czy w Godzinkach z Liege ok. 1410-1430
- Koninklijke Bibliotheek, Haga, KB, 135 K 17)38. Podobna uwaga dotyczy
Koronacji Marii (il. 12): przedstawienie Matki Bożej siedzącej na wspólnej
ławie z Chrystusem i osobiście przez Niego koronowanej wydaje się być w XV
w. retrospektywną formułą ikonograficzną, jednakże w rzeczywistości znamy
je jeszcze z pocz. XV w., czego przykładem może być rękopis paryski z lat ok.
1400-1410 (Koninklijke Bibliotheek, Haga, KB, 76 F 21)39.

Nie ma zatem podstaw, by datować Godzinki Ms. Czart. 3467 na ok. 1400
r., zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, iż część występujących w nich mo-
tywów ikonograficznych (Maiestas Domini i Pokłon Trzech Króli) wyraźnie
wskazuje na okres późniejszy niż przełom XIV i XV w. Z drugiej zaś strony
motywy retrospektywne, ,,ciążące" ku XIV w. {Boże Narodzenie i Koronacja
Marii), wcale nie zanikły od razu w początkach następnego stulecia, a tym
samym nie mogą rozstrzygać o tak wczesnym datowaniu modlitewnika, jaki
zaproponowała Jarosławiecka-Gąsiorowska.

36 Reau (przyp. 32), t. 2 cz. 1, s. 10.
37 Randall (przyp. 21). nr kat. 78.
3S http://www.kb.nlA'h-cgi/vhfunref.pl?Language=&Iconminiaturist=&Fon"nerownei"=&eq

ualsdate=&Style=&searchButton%2ex=15&toheight=&seaixhButton%2ey=9&Scnpt=&from
width=&Text=&fromheight=&Miniaturist=&Iconkeywords=73B 13%2a&Icontext=&usebibk
ey=l &beforedate=&Scribe=&from= 11 &isFromIcon= 1 &Icondescription=&iconView=IM AG
ELIST&Binder=&isSub=sub&Placeoforigin=&Keyword=&towidth=&isFromMan=0&Shelf
mark=&Icontype=&bibkey=MIMM%3a3603&aft^
kb%2fmanuscnpts%2ftempfiles%2f550209

39 http://www.kb.nl/vh-cgi/vhfullref.pl?Language=(feIconminiatiirist=&Formerowner=&eq
ualsdate=&Style=&seaixhButton%2ex=15&toheight=&seaixhButton%2ey=9&Scnpt=&from
width=&Text=&fromheight=<&.Miniaturist=&Iconkeywords=73B 13%2a&Icontext=&usebibk
ey= 1 &beforedate=&Scribe=&from=6&isFromIcon= 1 &Icondescription=&iconView=IMAGE
LIST&Binder=&isSub=sub&Placeoforigin=&Keyword=&towidth=&isFromMan=0&Shelfrn
ark=&Icontype=&bibkey=MIMM%3a3399&afterdate=&file=%2fusr%2fwww%2fdata%2fkb
%2fmanuscripts%2ftempfiles%2f550209
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Reasumując: charakter dekoracji rękopisu oraz treść litanii uprawnia nas
do wysunięcia hipotezy, że Godzinki Ms. Czart. 3467 powstały, najogólniej
mówiąc, nie w południowej, ale w północnej części Francji. Miniatury nama-
lował mistrz wykształcony zapewne w kręgu paryskim, choć sam rękopis nie
wiąże się z diecezją paryską (brak w litanii patronów Paryża, świętych Geno-
wefy i Dionizego). Drugi z malarzy, ściśle współpracujący z twórcą miniatur,
wykonał ramki i bordmry Modlitewnik mógł zostać zamówiony przez osobę
powiązaną z zakonem franciszkanów (niewykluczone, że pochodzącą z rejo-
nu Strassbourga, Auxerre, Verdun lub Orleanu) i powstać w ciągu pierwszej
ćwierci XV w.

A Fifteenth-Century Book of Hours Manuscript
in the Princes Czartoryski Library in Cracow

The Book of Hours kept in the Princes Czartoryski Library in Cracow as Ms. Czart. 3467 is
a sumptuously illuminated manuscript dated to the early 15th century, purchased by Władysław
Czartoryski at the sale of the Ambroise Firmin-Didot library in Paris in 1884. Neither its origin
nor its earlier history is known. It is written on parchment leaves measuring 198xl40mm, in
Latin, in a medium-sized Gothic script, without rubrics. The text panel measures 124x77mm.
The binding covered in green morocco with gold tooled fillets dates from the 19th century.
Pasted onto the front board paper is an oval bookplate carrying the inscription ,^4 la bibie d'or
1698, Bibliotheca Ambrosii Firmini Didoti" and the date 1850. The manuscript contains seven
full-page miniatures with borders (68x62mm), 111 ornamented initials, and vignettes set into
the text. The original text of the codex is comprised of the Officium Beatae Mariae. the seven
Penitential Psalms, a litany of the Saints, Officium pro Defunctis, Officium Sanctae Crucis, and
Officium Sancli Spiritus. The manuscript is not complete, the missing elements including a cal-
endar, whereas it has additions in the form of prayers of a later date (folios lr. and v., 7v, 44r. and
v., 46v.-48r., and 68r.-69v.). It was mentioned in the sale catalogue of the Firmin-Didot library
and in the Sichergeslellte Kunstwerke in Generalgouvernement. Its only monographic study is
M. Jarosławiecka-Gąsiorowska's paper in the „Bulletin de la Societe Francaise de reproductions
de manuscrits a peintures", whose findings were also accepted by the author of the catalogue
Vlaamse miniaturen voor Fan Eyck, who at the same time pointed to a resemblance between
the marginal decoration of the manuscript discussed here and the Book of Hours (Ms. 135 E
36) in the Koninklijke Bibliotheek at the Hague, likewise dated to c. 1400. On the basis of the
above-mentioned studies it is believed that the illuminations in the Czartoryski Book of Hours
were painted c. 1400 by a south-French master influenced by Italian art. However. analysis of
the painted decoration of Ms.Czart. 3467 has induced me to ąuestion these hypotheses. In my
opinion its artistic origin should be sought in the northern rather than southern part of France.
Also the dating of the manuscript to c. 1400 may be put forward by about 20 years. I rely for my
conclusions mainly on the results of the study of the lconography and style of its decoration; in
addition, analysis of the text of the litany may be helpful here.

Ali the pages with miniatures are composed identically: beneath a sąuare miniaturę are three
lines of the text beginning with an ornamented initial from which there emerges a frame flank-
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1. Brewiarz paryski, ok. 1414 (Chateauroux - BM - ms. 0002). Wg Miniaturę, w: http://www.
enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/rechguidee_04.html



2. Godzinki, naśladowca Mistrza Marszałka Boucicaut i naśladowca Mistrza Egertona (Paryż
ok. 1410, J. Paul Getry Museum, Los Angeles, MS. LUDWIG IX 5). Wg http://www.getty.
edu/art/collections/objects/o 1625.html



3 Godzinki paryskie, warsztat Mistrza Marszałka Boucicaut i Mistrza Godzinek de Rohan
(1415-20, J. Paul Getry Museum, Los Angeles, MS. 22). Wg http://www.getty.edu/art/collec-
tions/obj ects/o 1758 .html



6. Godzinki rodziny Saint-Maur, Paryż ok. 1410-15 (Bibliotheąue nationale de France, Ms. nouv.
Acq. Lat. 3107). Wg Manuscrits a peintures efferts a la Bibliotheąue nationale par le comte Guy
du Boisrouvray, Paris 1961, nr 12



8. Godzinki, ok. 1400 (Koninklijke Bibliotheek, Haga, Ms. 135 E 36). Wg http://collecties.
meermanno.nl/handschriften/ showmanu?id= 1219



9. Ms. Czart. 3467, Pokłon Trzech Króli, f. 8 recto. Fot. autorka



10. Ms. Czart. 3467, Maiestas Domini, f. 21 recto. Fot. autorka



11. Ms. Czart. 3467, Boże Narodzenie, f. 2 recto. Fot. autorka



Czart. 3467, Koronacja Marii, f. 19 recto. Fot. autorka





ing the miniaturę and separating it from the base-de-page area with representations of animals
against a landscape. From the frame projections vine scrolls issue to fonu a border inhabited
by perching birds or hybrids - creatures half human and half animal. Ali the miniatures but one
have similar, cheąuered, coloured-and-gold backgrounds. Considering the missing parts of the
text, it may be assumed that the original programme of the decoration included at least five
more miniatures; these were in all probability scenes of The Annunciation, The Visitation, The
Descent of the Holy Spirit on the Apostles, The Crucifixion, and a Requiem Mass. The seven
paintings preserved in situ depict the following scenes: The hlathńty, The Annunciation to the
Shepherds, The Adoration of the Magi, The Flight into Egypt, The Presentation in the Tempie,
The Coronation of the Virgin Mary, and God the Father Enthroned. The images adorning the
bas-de-page and the hybrids in the margins most probably have a symbolic meaning associated
with the miniaturę on a given page; likewise, their astrological interpretation is possible, but this
would be the subject of a separate study.

The very choice of subject-matter for the miniatures illustrating particular parts of the Hours
seems to point to some links with the Paris circle of illuminators; also the style of the painted
decoration of the Cracow manuscript appears to be of Paris origin.

Unlike Jaroslawiecka-Gąsiorowska, I do not find any "Italian" type of figures here; they
lack modelling so typical of that painting and the characteristics of south French illumination
in which human figures were modelled, as in Italy, with whites, colours were more pastel, and
solids were defined by means of a darker colour rather than hatching which appears in the Cracow
object. Furthermore, one would try in vain to find in Ms. Czart. 3467 the plasticity of the dense
folding of draperies, contrasts of light and shade or slendemess of figures, the features present
in Netherlandish art. Instead of them there are here more thickset figures wrapped in soft gar-
ments, whose physiognomic types and modelling derive from the circle of illuminators linked
with the workshop of the Master of Marshal Boucicaut. In that circle can also be found similar
cheąuered backgrounds and tightly "twisted" spiky branches in the margins. They appear in, for
instance, the Paris breviary of c. 1414 (Chateauroux BM - ms. 0002, i 11. 1) and three lectionaries
for Sainte-Chapelle at Bourges (Bourges, BM, mss. 0033, 0034, and 0035) as well as the Book
of Hours executed by an imitator of the Master of Marshal Boucicaut and an imitator of Master
Egerton (Paris c. 1410, J. Paul Getty Museum, Los Angeles. MS. LUDWIG IX 5, ill. 2) and the
Paris Book of Hours from the workshops of the Master of Marshal Boucicaut and the Master of
the Hours de Rohan (1415-1420, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, MS. 22, ill. 3). Here also
can be mentioned the Bridwell Book of Hours, defined as "French-Flemislf' with the influence
of the Master of Marshal Boucicaut (Bridwell Library Special Collections). In addition, some
resemblance seems to be discemible in the Book of Hours ad usum Rennes, illuminated by
Master Luęon c. 1405. (The Free Library of Philadelphia, Rare Book Department, Widener 4).
Furthermore, a similar modelling and cheąuered backgrounds are encountered outside Paris, as
is shown in the Hours ad usum Angers (The Loire Valley, early 15lh century - Chartres - BM
- ms. nouv. acq. 168) or the earlier, 14* century, Bibie de Valenciennes (in the Bibliotheąue
Municipale de Besanęon). An important argument for the relationship between Ms. Czart. 3467
and Paris illumination is its remarkable stylistic and iconographic kinship with the Hours manu-
script linked with this circle and dated to c. 1400-1410 (ill. 4).

Eąually strong echoes of Paris illumination can be discerned in the non-figural omamenta-
tion of the Czartoryski manuscript. A similar mise-en-page - a miniaturę in a thin. triple frame
from which issue smali spiky shoots with jagged leaves - appeared in Paris book illumination in
the first half of the 14th century; the pattern of a miniaturę whose frame surrounded the bas-de-
page together with a few lines of the text, was popular for a very long time, being still used in
the early 15th century. It was, for instance, employed in the Tres Belles Heures of Jean de Berry
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(Bibliotheąue Nationale de France, Ms. Nouv. Acq. Lat. 3093). Slightly thicker, interlace frames
and denser tangles of branches adorn the margins of the Paris Book of Hours dating frora the
first ąuarter of the 15lh century, in the holdings of the Walters Art Gallery as W. 232. W. 231.
and W. 103. The frames of miniatures, varying in thickness but generally akin to those in Ms.
Czart. 3467, can be found in other Books Hours of Paris origin, produced c. 1420 (Bibliotheąue
Nationale de France, Ms. Nouv. Acq. Lat. 3109, ill. 5). As regards the arrangement of the illu-
minated pages a considerable resemblance to the manuscnpt discussed here can be seen in some
leaves of the so-ca\\ed Book of Hours of the Saint-MaurFamily, executed in Paris c. 1410-1415
(Bibliotheąue Nationale de France. Ms. nouv. Acq. Lat. 3107, ill. 6). The latter manuscnpt is
ascribed to the ateliers of the Masters of the Duke of Bedford and of Marshal Boucicaut; it
should therefore be emphasized that its affinity to the Cracow manuscript leads us again to Paris
illumination. Nevertheless, it is in the south-Netherlandish (or north-French?) Book of Hours
dated to c. 1400 (Koninklijke Bibliotheek, the Hague, Ms. 135 E 36. ill. 7) that the borders and
frames as well as marginal images of hybrids bcar the strongest resemblance to those in Ms.
Czart. 3467. Although the miniatures of the "Hague" manuscript are entirely different in terms
of style and iconography, the marginal decoration and the frames in the rwo manuscripts are so
strikingly alike that we are justified in ascribing them to one artist; however, there is no doubt
that the miniatures in the "Hague" manuscript and in the Cracow Book of Hours were painted
by two different illuminators.

It seems that Ms. Czart. 3467 was produced towards the end of the first ąuarter of the 15th
century. Considering a rather Iow level of our artisfs skill, he should be regarded as a late fol-
lower of the style widespread in Paris c. 1410-1420. An additional argument for this dating of the
manuscript discussed would be some iconographic details such as, for instance. the dark-skinned
king in the Adoration of the Magi (ill. 8) or the presence of God the Father (and not Christ) in
the image of Maiestas Domini (ill. 9), both of which appear to be rare and fairly innovative for
the turn of the 14th and 15lh centuries. On the other hand, the motifs going back to the 14lh cen-
tury, at first glance archaizing, persisted in painting until as late as the middle of the following
century. Thus The Nativity with the Virgin Mary in childbed (ill. 10), who is not in contact with
the Child, may be encountered in the 14th as well as in the 15Ih century (for example, in the Paris
Book of Hours dating from the first ąuarter of the 15lh century, Walters Art Gallery, W. 237,
or in the Liege Book of Hours, c. 1410-1430 - Koninklijke Bibliotheek. the Hague. KB. 135
K 17). A similar observation concerns The Corouation of the Virgin Mary (ill. 11): the image
of Our Lady seated on one bench together with Christ and being crowned by Him, is known
from as late as the beginning of the 15th century, as is exemplified by a Paris manuscript of c.
1400-1410 (Koninklijke Bibliotheek, the Hague, KB, 76 F 21). There are therefore no grounds
for dating the Book of Hours (Ms. Czart. 3467) to c. 1400; the motifs "leaning" towards the 14Ih
century (The Nativity and The Corouation of the Yirgin Mary) did not disappear immediately
in the early years of the next century and thus cannot decide such an early dating of the prayer
book as proposed by Jaroslawiecka-Gąsiorowska.

To sum up, the character of the decoration of the manuscript and the content of the litany
justify the hypothesis that the Book of Hours (Ms. Czart. 3467) was executed. broadly speak-
ing, in the northem and not southern part of France. The miniatures were painted by a master
probably trained in the Paris circle, although the manuscript itself is not linked with the Paris
diocese (the litany lacks the patrons of Paris. SS Genevieve and Denys). The other artist, closely
cooperating with the author of the miniatures, painted the frames and borders. The prayer book
may have been commissioned by someone connected with the Franciscan Order, possibly from
the region of either Strasbourg, Auxerre, Verdun or Orleans (which would be indicated by the
saints invoked in the litany), and produced within the first ąuarter of the 15Ih century.
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