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Streszczenie
W artykule przedstawiono ró ne typy marginaliów znajduj cych si  w Rozmy laniach dominika skich – redniowiecz-

nej narracji bibl  no-apokryÞ cznej, któr  w 1958 r. odnalaz  Karol Górski. Zarysowano podstawowe problemy badawcze,
charakterystyczne dla ka dej z wydzielonych grup glos: glosy informuj ce o dziejach kodeksu; glosy zawieraj ce modli-
twy; glosy lokalizuj ce, odsy aj ce do Pisma wi tego; glosy komentuj ce. W artykule zasygnalizowano tak e zagadnie-
nie wymagaj ce odr bnej analizy – obecno  ró nego rodzaju dopisków na miniaturach i obok nich.
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Abstract
The paper presents di  erent types of gloss found in Rozmy lania dominika skie - medieval biblical and apocryphal nar-

rative, which in 1958 had found Karol Górski. Presents basic research issues speciÞ c to each of the separate groups of gloss: 
gloss informing about the history of the book; gloss containing prayers; gloss referring to the Bible; gloss commenting. The 
article also signaled issue requiring a separate analysis - di  erent types of annotations in the illustrations and next of them.
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W 1958 roku Karol Górski odnalaz  w Bibliotece Klasztoru Karmelitanek Bosych w Krakowie pergaminowy r ko-
pis licz cy 122 karty i 117 miniatur. Ta redniowieczna bibl  no-apokryÞ czna pasja staropolska zosta a wydana w postaci
transliteracji siedem lat pó niej1. Analiza paleograÞ czna pozwoli a na okre lenie czasu powstania kodeksu oraz na wy-
dzielenie poszczególnych r k pisarskich2.

We wst pie do Rozmy la  dominika skich3 skryba podaje czas i miejsce powstania kodeksu, a tak e sugerowane prze-
znaczenie zabytku: Vyecz ko dy y z thu ye th obra kow Stho y dwadze cza y ieden. które czlowyeka wyelcze mog  pobudzycz ku
nabo nemv ro my lanyv m ky gorz kyey y nyewynney Ie u a mylo czywego (RD 1, 1-3); i na ko cu karty: Pi ano tho wkla torze v.
swy they throycze Zakonv ka nodzey kego. Latha bozego. ty z czego py cz tego trzydzie neho y wthorego. Wponyedzalek po w y thkych
wy thych (RD 1, 21-23)4. Datacj  potwierdza analiza paleograÞ czna pisma, natomiast tekst nosi lady wiadcz ce o tym,
e najpewniej jest kopi  tekstu wcze niejszego. Celem powstania kodeksu by a najprawdopodobniej prywatna modlitwa

po czona z rozmy laniem m ki Jezusa. Autor kodeksu nie jest znany, ale mo na spróbowa  wskaza  osob , dla której
dzie o by o tworzone. Na 6 karcie znajduje si  herb rodowy wiadcz cy o tym, e odbiorc  tekstu mia  by  w pierwszej
kolejno ci najprawdopodobniej kto  z rodziny Wolskich herbu Belina (tym bardziej e od 1600 roku w a cicielem kodeksu
by  ju  S. Wolski)5.

Badacze wskazali obecno  7 r k pisarskich z zastrze eniem, e mog o by  ich wi cej6. Niektórzy skrybowie zapisali
lub poprawili obszerne fragmenty tekstu, inni u ytkownicy czynili pojedyncze lub nieliczne notatki marginalne. Na u y-
tek tego referatu rozró nienie r k pisarskich przyjmuj  za K. Górskim7.

1 Rozmy lania dominika skie, K. Górski, W. Kuraszkiewicz (oprac.), T. 1, Wroc aw-Warszawa-Kraków, 1965 [dalej nazywane RD].
2 K. Górski, Analiza pisarska – metoda wydawnicza – zagadnienie autorstwa, [w:] K. Górski, W. Kuraszkiewicz (oprac.), Rozmy lania dominika skie, T. 

1, Wroc aw-Warszawa-Kraków, 1965, s. V-XIV.
3 Dalej nazywane RD.
4 Czyli jak wskazuje Chronologia polska 4.11.1532 r., zob. B. W odarski, Chronologia polska, Warszawa 2006.
5 Zagadnienie to zostanie szerzej omówione w podrozdziale: Marginalia dotycz ce miniatur.
6 Zob. K. Górski, dz. cyt., s. VII-IX.
7 W zwi zku z tym, e K. Górski jako ostatni mia  mo liwo  bezpo redniego obcowania z r kopisem zabytku, jego ustalenia wydaj  si  najbardziej

wiarygodne. Od czasu wydania RD znajduj  si  w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie i nie ma mo liwo ci ponownego przeprowadzenia bada
maj cych na celu wskazanie i rozró nienie r k pisarskich.
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Najwi cej tekstu zapisa a r ka I z pocz tku XVI w., wykazuj ca cechy pisma XV-wiecznego, typowe dla bastardy. Sze-
reg poprawek ortograÞ cznych i stylistycznych (np. wyeliminowanie wi kszo ci deminutywów odnosz cych si  do osoby 
Jezusa) wprowadzi a r ka II. By  mo e jej autorstwa s  tak e noty marginalne odsy aj ce do Pisma wi tego. Najwi cej 
not marginalnych wprowadzi a do kodeksu tzw. r ka W. Autora mo na wskaza  dzi ki zapisce na stronie 184: S. Wolsky 
Mr<ocz>kowicz Re tituit Anno Domini 1600 (RD 184). S. Wolski zapisa  tak e 6 ko cowych stron modlitw o ró ne potrzeby. Kilka 
modlitw, m.in. na s. 2 oraz 8, zapisa a r ka III, która jest na pewno pó niejsza od r ki W. 

Ponadto pojawiaj  si  dopiski r k z XVII w. („Sebastian Burski”, kolejny w a ciciel kodeksu), XVIII (na stronie 5 infor-
macja o przekazaniu przez ksi dza Alberta Jaroszewskiego kodeksu do klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Krako-
wie, gdzie znajduje si  do dzi ), a tak e napisy miniaturzystów na obrazach (co wymaga osobnego opracowania).

Celem artyku u b dzie wskazanie ró nych typów marginaliów w kodeksie RD (cz  z nich, maj cych zwi zek z tek-
stem, mo na uzna  za glosy8) i zasygnalizowanie problemów, które powinny zosta  omówione w toku dalszej analizy. 
Nie b d  nas tu przy tym zajmowa y kwestie dotycz ce poprawek wprowadzonych przez inne r ce do tekstu g ównego.

Glosami zajmowali si  liczni badacze, wprowadzaj c w asne typologie i podzia y. W szczególno ci nale y tu wskaza  
Aleksandra Brücknera, który odkry  i wyda  najwi ksz  liczb  polskich glos. El bieta Belcarzowa wyda a czterotomowe 
dzie o zbieraj ce polskie glosy w aci skich kazaniach redniowiecznych9. W asny podzia  glos wprowadzi  Henryk Ko-
walewicz10, dziel c glosy na akademickie, czyli wyst puj ce w dzie ach b d cych lektur  na uniwersytetach i na przek a-
dowe, u atwiaj ce t umaczenie tekstu aci skiego na j zyk polski. W literaturze przedmiotu funkcjonuje tak e podzia  glos 
ze wzgl du na miejsce ich wyst powania: glosy marginalne, glosy interlinearne, glosy wewn trzne. Jeszcze inn  typologi  
zaproponowa  Mariusz Le czuk, dziel c glosy na transglosacj , glosy peryfrastyczne i polskie glosy do glos aci skich11.

W kodeksie RD marginalia s  nierównomiernie rozmieszczone. S  karty usytuowane obok siebie, na których wyst -
puje du e nagromadzenie marginaliów i s  karty, na których nie pojawia si  adna dopiska. Marginalia rozmieszczone 
s  zarówno na lewym marginesie, jak i na prawym. Wi kszo  znajduje si  na stronie verso – tam, gdzie umieszczony by  
tekst. Nieliczne pojawiaj  si  na stronie recto – obok miniatur oraz na miniaturach. Bardzo wiele marginaliów znajduj cych 
si  na lewym marginesie strony verso zosta a uszkodzona – brakuje 2-3 liter. wiadczy to o tym, e kodeks by  ponownie 
oprawiany i przycinany do wymiarów nowej oprawy. Cz  marginaliów z tego powodu sta a si  nieczytelna. 

Chcia abym przedstawi  zró nicowanie marginaliów znajduj cych si  w kodeksie RD:
• Marginalia informuj ce o dziejach kodeksu
• Marginalia modlitewne
• Marginalia lokalizuj ce
• Marginalia komentuj ce
• Marginalia dotycz ce miniatur.
Ponadto zostan  przedstawione zapisy znajduj ce si  na miniaturach, których autorami s  dwaj iluminatorzy12.

Marginalia informuj ce o dziejach kodeksu
Pierwsza grupa, marginalia informuj ce o dziejach kodeksu, jest nieliczna. Zawiera jednak niezwykle istotne informa-

cje, na podstawie których mo na odtworzy  losy kodeksu i wskaza  jego kolejnych w a cicieli. Na karcie 1 znajdujemy 
notatk : Siostr Karmelitanek Bosych konwentu w. Marcina i w. Jozefa ojca naszego w Krakowie. 1721 (RD 1, ryc. 1), zapisan  r k  
z XVIII wieku. Poni ej widnieje starsza zapiska: Sebastian Burski Sebastian Maria <…> S (RD 1, ryc. 2). Pismo jest XVII-wiecz-
ne kancelaryjne w oskie. Na stronie 5 pojawia si  notatka pod miniatur : Te ksi gi odkaza  po mierci swojej wi tej pami ci jego 
Mo  Xzi dz Albert Jaroszewski, klasztorowi naszemu Karmelitanek Bosych w Krakowie Roku 1721. Za którego dusze obligowane Zo-
staniemy p. Boga prosi  (RD 5, ryc. 3). Kilkakrotnie na ko cu strony widnieje litera W, zapisana tzw. r k  W, która poczyni a 

8 Glosy (tak e – co istotne z punktu widzenia artyku u – marginalne) maj  funkcj  obja niaj c  tekst, fragment tekstu lub wyraz od strony j zykowej 
i tre ciowej. Wi cej na temat ustale  terminologicznych zob. np. U. Szybowska, Zapiski po eracza ksi g. O rodzajach i funkcjach marginaliów na podstawie Jana 
Bernarda Bonifacia, Pruszcz Gda ski 2012.

9 E. Belcarzowa, Glosy polskie w aci skich kazaniach redniowiecznych, T. 1, Wroc aw 1981, T. 2, Wroc aw 1983, T. 3, Kraków 1997, T. 4, Kraków 2001.
10 H. Kowalewicz, redniowieczne zabytki j zyka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Polskie glosy i zapiski z r kopisów 1728, 

1732, 1752, „Zeszyty Naukowe UAM. Biblioteka” 1965, nr 5, s. 70-71.
11 Zob. M. Le czuk, Problemy terminologiczne w opisywaniu glos polskich na przyk adzie XV-wiecznych t umacze  kanonu mszy w., „Kwartalnik J zy-

koznawczy” 2010/2 (2), s. 20-36.Ten e, Staropolskie przekazy kanonu Mszy wi tej. Wariantywno  leksykalna, Kraków 2013.
12 To odr bne zagadnienie dotycz ce wspó istnienia obrazu i tekstu w dziele wymaga osobnego opracowania. W niniejszym artykule jedynie je sygnali-

zuj .
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wi kszo  zapisków marginalnych (np. 66, gdzie litera W. jednokrotnie pojawia si  bez innych komentarzy). Na prawym 
marginesie karty 116 znajduje si  ligatura z liter WB, która wskazuje na zwi zek r kopisu z herbem umieszczonym na 
karcie 6 (RD 6, ryc. 4), na którym znajduj  si  tak e inicja y WBW. U do u strony 184 znajdujemy notatk : Capytulum Luc 6 
1 Blogoslawioni Pan Bog izraelsky <…> nawiedzil y sprawil odkupienie ludowi swemu N.S. Wolsky Mroczkowicz Restituit A D 1600 
(RD 184, ryc. 5), zapisan  tak e r k  W. 

Rycina 1. Rozmy lania dominika skie, k. 1, pod tekstem g ównym

ród o: Rozmy lania dominika skie, wydali i opracowali Karol Górski i W adys aw Kuraszkiewicz, t. 1, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1965, s. 1

Rycina 2. Rozmy lania dominika skie, k. 1, na samym dole

ród o: Rozmy lania dominika skie, wydali i opracowali Karol Górski i W adys aw Kuraszkiewicz, t. 1, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1965, s. 1

Rycina 3. Rozmy lania dominika skie, k. 5, pod miniatur

ród o: Rozmy lania dominika skie, wydali i opracowali Karol Górski i W adys aw Kuraszkiewicz, t. 1, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1965, s. 5

Rycina 4. Herb, Rozmy lania dominika skie, k. 6

ród o: Rozmy lania dominika skie, wydali i opracowali Karol Górski i W adys aw Kuraszkiewicz, t. 1, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1965, s. 6
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Rycina 5. Rozmy lania dominika skie, k. 184

ród o: Rozmy lania dominika skie, wydali i opracowali Karol Górski i W adys aw Kuraszkiewicz, t. 1, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1965, s. 184

Autor r kopisu nie pozostawi  adnych informacji, po których mo na by go zidentyÞ kowa . Herb ze strony mo e 
jednak wiadczy  nie tyle o autorze, ile o zamawiaj cym, pierwszym w a cicielu kodeksu. 

Herb przedstawia tarcz  podzielon  na cztery cz ci, typu polskiego. W pierwszym polu tarczy znajduje si  herb Belina 
na czerwonym tle, w drugim – herb Prus tak e na czerwonym tle, ale cz  pola jest niebieska i znajduje si  na nim fragment 
litery W. Trzecia tarcza zawiera herb Prawdzic: w niebieskim polu pó  lwa obróconego w lewo z kó kiem w lewej apie nad 
czerwonym murem. W czwartym polu znajduje si  herb Belina, taki sam jak w I cz ci. Ponadto jak zosta o wspomniane 
w I polu tarczy znajduje si  litera W, dalej mi dzy I a II polem znajduje si  litera B i na polu II tarczy tak e litera W. 

Na zwi zek herbu z r kopisem wskazuje tak e monogram WB z krzy ykiem na miniaturze LVII. Prawy górny to 
herb w a ciciela, lewy górny to herb matki, prawy dolny to herb babki ze strony ojca i lewy dolny – babki ze strony matki. 
Z tego wynika, e w a ciciel mia  by  herbu Belina, matka jego herbu Prus13.

Pod herbem Belina w herbarzu Paprockiego wyst puj  rodziny Bzowskich z powiatu gosty skiego, W growskich 
z Mazowsza, Wolskich z powiatu warszawskiego i W gierskich z woj. Kaliskiego. W roku 1580 wymieniony dopiero zo-
staje Wojciech Belina W sowski, cysters. Jak zauwa a K. Górski: „By oby rzecz  n c c  przypisa  herb owemu cystersowi, 
ale nie tylko brak na to danych, lecz równie  data bardzo pó na przemawia przeciw przyj ciu hipotezy. Herb narysowany 
zosta  zapewne ok. r. 1532, w chwili gdy gotowy r kopis znalaz  nabywc . Na pó n  dat  wskazuj  renesansowe cechy 
„heraldyczne”. […] Raczej nale y herb przypisa  rodzinie Wolskich herbu Belina, skoro w r. 1600 r kopis znajdowa  si  
w posiadaniu S. Wolskiego14”. Natomiast fakt, e herb by  zaklejony papierem, który pó niej zosta  oddarty, wiadczy 
o tym, e kodeks zmienia  w a cicieli.

Na podstawie pozosta ych notatek mo na spróbowa  odtworzy  tak e dalsze losy kodeksu. Wygl da na to, e w la-
tach 30. XV w. kodeks by  tworzony przez anonimowego skryb  dla kogo  z rodu Wolskich herbu Belina. Na pewno 
w 1600 roku nale a  do Sebastiana Wolskiego, który najprawdopodobniej jest autorem licznych not marginalnych (lo-
kalizuj cych) – umownie nazwany r k  W. W XVII w. kodeks mia  w r kach Sebastian Burski, natomiast pó niej musia  
traÞ  do ksi dza Alberta Jaroszewskiego, który w 1721 roku przekaza  go Siostrom Karmelitankom Bosym w Krakowie.

Marginalia modlitewne
Zgodnie z zaleceniem na pierwszej stronie RD, gdyby kto  zmówi  pacierz przy ka dym ze 121 obrazków w kodeksie, 

otrzyma by 19 360 dni odpustów, czyli – jak podaje skryba we wst pie – 53 lata bez siedmiu dni: Ktoby z nabo e stwem przed 
ktorem (obrazkiem) zmowi  pacierz i zdrow  mari , rozmy laj c m k  gorzk  i niewinn  Jezusa mi o ciwego, a tak to czyni c od jednego 
obrazka otrzyma sto dni i sze dziesi t dni odpustów […] (RD 1, 6-11).

Co ciekawe przypomnienie incipitów, czyli pocz tkowych wersów lub pocz tkowych s ów, modlitw zalecanych do 
odmówienia nie pojawia si  przy ka dej miniaturze. Incipity Ojcze nasz, Zdrowa  Mario i wi ty Bo e s  najcz ciej zapisane 
r k  W. i znajduj  si  na kartach: 2, 4, 7, 14, 30, 32 (tu tylko dwie modlitwy), 34 (te  tylko dwie modlitwy), 40, 46, 50, 52, 
60, 64, 68, 72, 140, 146, 160 (tu dwie modlitwy), 162, 182, 190, 196, 212, 214, 216, 218, 226, 324, 326. Wszystkie znajduj  si  
pod tekstem g ównym RD i tylko 6 z nich zapisanych jest inn  r k  ni  W. Gdyby ka da karta, na której znajduje si  tekst, 
pewna ca ostka tre ciowa, ko czy  si  modlitw , zapisy pojawia yby si  regularnie, co dwie karty. Tymczasem mamy 
zarówno miejsca du ej regularno ci, np. 212, 214, 216, 218, jak i miejsca, w których przez kilka kart nie pojawia si  adna 
modlitwa ani incipit, np. 72- 140, lub 226-324.. Forma zapisu tych incipitów tak e jest ró na. W tabeli poni ej przedstawio-
nych zosta o kilka wybranych przyk adów zapisów tytu ów modlitw:

13 O herbie z RD pisa  K. Górski. Por. K. Górski, dz. cyt., s. IX.
14 Tam e.
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Tabela 1. Zestawienie wybranych incipitów modlitw w kodeksie RD

Karta Incipit/Tytu  modlitwy R ka

2 Oycze nasz który  iest w niebiesiech Zdrowa  Maria etc. Swi ty Boze, Swi ty mocny, 
Swi ty a niesmiertelny, Zmi uy si  nad nami

XVII w.

4 Oycze nasz ktoris jest w niebiesiech Zdrowas P. Maria etc. Swi ty Boze, moczni S. 
nie miertelny zmi uy si  nad namj etc.

III

7 Oyczena z ktoris iest w niebiesiech etc. Zdrowas P. Maria p n z tob  etc. Swi ty Boze 
moczni. s. nie miertelny zmilvj si  nad nami

XVII w.

30 Oycze nasz ktorisiest w niebiesiech etc. Zdrowas p. Maria p. stob  y laska iego S. Boze S. 
Moczny S. nie miertelny zmyluy si  nad namy etc.

W.

32 Oycze nasz Zdrowas P Maria etc W.

34 Oycze nas etc. Zdrowas Maria etc W.

40 Oycze nas etc. Zdrowas p. Maria etc. S. Boze S. mocny Niezmiertelny zmi uy si  nad namy 
etc.

W.

46 Oycze nasz, zdrowas p. mariaetc. S. Boze S. moczny S. nieszmiertelny zmiluy si  nad namj 
grzesznymi etc.

W.

50 Oycze nasz ktorys iest etc. Zdrowasz Maria S. Boze S. nieszmiertelny zmi uy si  etc. W.

52 Oycze nasz Zdrowasz m. etc. S. Boze S nie miertelny zmiluy W.

ród o: opracowanie w asne

Mimo e skryba we wst pie zaleca odmawianie tylko Ojcze nasz i Zdrowa  Mario, w wi kszo ci sytuacji przypominane 
s  trzy modlitwy. Przedstawione w tabeli dwa przyk ady, w których pojawiaj  si  jedynie dwie modlitwy, s  wyj tkowe 
na tle r kopisu. Fakt, e modlitwy s  rozmieszczone nierównomiernie i – nawet w obr bie marginaliów nale cych do 
jednej r ki – pojawiaj  si  ró nice w zapisie, wiadczy o ró nym czasie ich powstawania. 

Ró nice w sposobie zapisu, w graÞ i, d ugo ci przytaczanego incipitu, a tak e pewne ró nice leksykalne (np. na k. 30 
dodane „y laska iego”) sk aniaj  do zadania pytania o sposób kszta towania si  tytu ów modlitw takich jak Ojcze nasz, 
Zdrowa  Mario czy wi ty Bo e. Skryba we wst pie do RD odmienia nazw  modlitwy „Zdrow  Mari ” (RD, 1, 13), co mo-
g oby sugerowa , e incipit funkcjonuje ju  jako sta a nazwa modlitwy (por. np. wspó czesne, potoczne „odmówi  dwa 
Ojcze nasze”). Jednak wariantywno  przytaczanych w RD nazw oznaczaj cych te same modlitwy wiadczy, e ca y czas 
jest to kwestia p ynna.

Dorota Mas ej, badaj c najstarsze przek ady Modlitwy Pa skiej na j zyk polski zauwa y a, e mimo pojawiaj cych si  
ró nic w t umaczeniach, i mimo nienaturalnego szyku, który jest kalk  z j zyka aci skiego, incipit modlitwy jest sta y: 
„Pocz tkowy werset Modlitwy Pa skiej staje si  formu , jest swoistym znakiem rozpoznawczym tekstu, has em, które 
wywo uje z pami ci ca  modlitw . wiadczy o tym wiele r kopisów, w których zapisany zosta  tylko pierwszy werset 
modlitwy15”. Materia  z RD zdaje si  potwierdza  te obserwacje – incipit Modlitwy Pa skiej, cho  przytoczenia s  ró nej 
d ugo ci, cechuje si  formuliczno ci . Mo na zaobserwowa  proces kszta towania si  swego rodzaju tytu ów popular-
nych modlitw.

Marginalia lokalizuj ce
Trzecia, najliczniejsza grupa, to marginalia lokalizuj ce, odsy aj ce do Pisma wi tego, do pism patrystycznych16 oraz 

do funkcjonuj cych w redniowieczu pism apokryÞ cznych, uznanych za godne przeczytania17. W zwi zku z tym, e 
grupa ta jest niezwykle liczna (ponad 100 czytelnych odes a ), poka  jedynie wybrane problemy.

Na karcie 4 pojawia si  na prawym marginesie sporz dzony r k  W. zapis „prorok Zachariasz” (RD 4, ryc. 6). Jest 
to odes anie do Ksi gi Zachariasza rozdzia  9, werset 9, w której to Ksi dze mo na znale  fragment: „exultasatis Þ lia Sion 
iubila Þ lia Hierusalem ecce rex tuus veniet tibi iustus et salvator ipse pauper et ascendens super asinum et super pullum 
Þ lium asinae”. Odes anie znajduj ce si  na marginesie RD znajduje si  obok fragmentu tekstu: „Id cie ku miastu, ktore 

15 D. Mas ej, Problem szyku w staropolskich przek adach „Modlitwy Pa skiej”, „Kwartalnik J zykoznawczy” 2013/4, s. 36-37.
16 RD 58: „<Au>gustin” – odes anie do w. Augustyna In Joannis evangelium tractatus LX.
17 Np. Ewangelia Nikodema, która „cieszy a si  ogromn  popularno ci  w redniowieczu. Wprawdzie nie przypisywano jej statusu kanoniczno ci, nie-

mniej bywa a czytywana w ko ciele w czasie nabo e stw. Uwa ano j  za dokument historyczny”, M. Nowowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, Kraków 
2003, s. 635.
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przed wami jest, tam najdziecie o lic  z rzeb ciem, ktora  jest przywi zana. Rozwi cie j  i przywied cie ku mnie, aczby 
wam kto co mówi , rzeczcie, i  pan tego potrzebuje. A to przeto, i by si  pismo spe ni o, rzek c przez proroka Zachariasza, 
rzeczcie corce Syjon, oto krol twój narodzony przyszed  k tobie pokorno siedz c na osie ku18”.

Rycina 6. Rozmy lania dominika skie, k. 5

ród o: Rozmy lania dominika skie, wydali i opracowali Karol Górski i W adys aw Kuraszkiewicz, t. 1, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1965, s. 5

Mamy podwójne wskazanie ród a tego fragmentu – w tek cie „rzek c przez proroka Zachariasza” oraz w nocie 
marginalnej. Jednak, gdy porównamy fragment z RD z rzekomym ród em, oka e si , e pojawiaj  si  znacz ce ró nice. 

Odpowiedni fragment znajduje si  tak e w Nowym Testamencie w postaci parafrazy. Mimo e pisz  o tym wydarzeniu 
wszyscy czterej ewangeli ci przytocz  tu tylko Ewangeli  wg w. Mateusza, poniewa  – na co wskazuj  podobne informacje 
zawarte w przekazie oraz konstrukcje gramatyczne – najpewniej z tej ewangelii t umaczy  pisarz: „Mt 21,2-7: Dicens eis: 
ite in castellum quod contra vos est et statim invenietis asinam alligatam et pullum cum solvite et adducite mihi. Et si quis 
vobis aliquid dixerit dicite quia Dominus his opus habet et confestim dimi  et eos. Hoc autem factum est ut impleretur 
quod dictum est per prophetam dicentem: dicite Þ liae Sion ecce rex tuus venit tibi mansuetus et sedens super asinam et 
pullum Þ lium subiugalis”19.

Ta wersja, jak wida , jest du o bli sza i znaczeniowo, i sk adniowo fragmentowi z RD, ale i tu pojawiaj  si  drobne 
ró nice – wida  pewne mechanizmy wprowadzania zmian w stosunku do aci skiego ród a. „Propheta” staje si  „Proro-
kiem Zachariaszem”, w polskim tek cie brak odpowiednika aci skiego „et confestim dimi  et eos”. T umacz pom  a tak e 
ostatni fragment: „et pullum Þ liom subiugalis”. Dodaje te  co  od siebie przydawk  do wyrazu „krol” – „narodzony”.

Na podobne mechanizmy przekszta ce  wskaza  Tomasz Mika w odniesieniu do Rozmy lania przemyskiego: „Autor 
tego zabytku [Rozmy lania przemyskiego – O.S.] to nie tylko sk adacz, nie tylko gospodarz tekstu – uk adaj c t  now  i niepo-
wtarzaln  ca o , wprowadza  liczne zmiany: przekszta cenia, redukcje i uzupe nienia”20.

Marginalia komentuj ce
Czwarta wydzielona przeze mnie grupa, czyli marginalia komentuj ce, tak e jest do  liczna (podobnie jak poprzed-

nia grupa liczy oko o 100 czytelnych jednostek). Dopisane marginalia nie maj  charakteru dopowiedze , synonimów 
czy jednowyrazowych wyja nie  znacze  wyrazów w tek cie g ównym. Wydaje si , e s u  szybkiemu odnajdowaniu 
poszczególnych wydarze  w kodeksie RD lub je komentuj .

Przyk adowo na k. 26 mamy notatk  „plakal” r k  W., na k. 28 „plakal” tak e r k  W., k. 32 „plakal + 5” r k  W., k. 
34 „+ plakal 6” r k  W., k. 56 „plakal 7” r k  W., k. 58 „plakal 8” r k  W. Wygl da na to, e Wolski, którego uwa a si  za 
autora notatek sporz dzonych przez r k  W., z jakiego  powodu wynotowa  sobie na marginesach wszystkie miejsca, 
w których mówi si  o p aczu Jezusa i ponumerowa  je, prawdopodobnie aby szybko je odnale . 

18 Przytoczona tu transkrypcja jest wersj  robocz .
19 Ewangelia wg w. Mateusza 21,2-7, Vulgata <http://biblia.info.pl/biblia.php>, 4.03.2015.
20 T. Mika, Maryja, Jezus, Bóg w „Rozmy laniu przemyskim”. O nazywaniu osób, Pozna  2002, s. 197. 
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Mo emy sobie wyobrazi , e u yteczne by o dla korzystaj cego z kodeksu oznaczenie na marginesach wa nych 
miejsc jak np. na k. 4 przes oslicze – Stari zakon y nowi, czy na k. 54 obok zapisanego w tek cie g ównym polecenia Jezusa do 
uczniów przykazanie moje chowa  mamy notatk  na marginesie przikazanie. 

Pojawiaj  si  jednak zagadkowe marginalia, których nie mo na wyja ni  jako zaznaczenie wa nych dla historii bi-
bl  nej miejsc, np. k. 82 <c>zedru <d>rzewo, k. 84 <b>rama, k. 102 cz<osn>ek, k. 142 <l>anczuski, k. 230 <w>ielki <ka>mien. Nie s  
to wyrazy o charakterze dopowiedze  – nazwy tych przedmiotów pojawiaj  si  w tek cie g ównym RD, a dodatkowo 
jeszcze r ka W. zapisa a je obok na marginesie.

K. Górski, odkrywca i wydawca zabytku, przypuszcza , e istnieje jakie  pokrewie stwo mi dzy RD a Pasj  z 1534 
roku, któr  odgrywano u dominikanów. Pasja ta trwa a 4 dni i mia a 108 scen. Górski wskazuje to, e: „Malarz II rysuje 
cz sto na obrazach architektur  podobn  do sceny o dwóch poziomach po czonych schodami. Obok tego Rozmy lania 
zawieraj  szereg scen udramatyzowanych, dialogów oraz monologów. Mo na tedy mniema , e Rozmy lania s  wersj  
narracyjn  widowiska pasyjnego albo Pasja by a dramatyzowaniem Rozmy la . Poniewa  jednak obrazy by y podstaw  
tekstu, nale y przyj , e Pasja by a podstaw  wersji narracyjnej”21.

Ulegaj c tej sugestii, aby po czy  RD w wersji narracyjnej z udramatyzowan  Pasj  mo na by pomy le , e margi-
nalia typu „du y kamie ”, „brama”, „czosnek” to informacje o potrzebnych w danym miejscu opowie ci rekwizytach. 

Marginalia dotycz ce miniatur
Kolejny, ostatni typ, to marginalia dotycz ce miniatur. Pojawiaj  si  na kartach:
• k. 5 (jest to zapiska sygnalizuj ca tak e pochodzenie kodeksu, o której by a mowa przy okazji omawiania pierw-

szej grupy);
• k. 8 czerwonym atramentem: Iezus kv Iervsalem yedzye A t u e zabyeszaly z pala mamy przeczyw yemv – mo na by 

ten zapis, jak podobne temu zapisy przy innych miniaturach, potraktowa  jako swego rodzaju tytu  ilustracji. 
Zas uguje jednak na osobn  analiz  ze wzgl du na to, e jest zapisany innym atramentem (co jest niezwykle 
rzadkie w kodeksie RD), a tak e dlatego, e napis ten wykona a du o pó niej r ka III;

• k. 49: Spsenicznego chleba psalm 71 – notatka sporz dzona r k  W, odnosz ca si  do podpisu pod miniatur  XXIII 
„Cia a bo ego po wi cenie przy ostatecznej wieczerzy”;

• k. 49: BiBit. WSr.rz – zapisane inn  r k , czerwon  farb  obok miniatury;
• k. 53: wsichno – zapisane r k  VI i odnosz ce si  do tytu u miniatury XXVI „Jezus po wieczerzy ostatecznej 

dzi kowanie czyni  ojcu Bogu”;
• k. 55: V Lucasa capi 22 – notatka lokalizuj ca, znajduj ca si  poni ej miniatury, zapisana inn  r k ;
• k. 61: Psalm 28 item psal<m> 85 – notatka lokalizuj ca, zapisana r k  W. obok miniatury;
• k. 77: V jana 19 capitu iako nyeprzyacziele p<ana> miely vpascz psal. 26– zapisane poni ej miniatury r k  W;
• k. 85: V ma  e cap 26 – notatka lokalizuj ca, inn  r k  pod miniatur ;
• k. 97: V marka capi 14,6 (?) luc cap 22 – zapis nieczytelny z powodu przyci cia kodeksu, r k  W. obok miniatury;
• k. 115: Ma  heus cap. 27 – pod miniatur  wyblak e, inn  r k ;
• k. 129: Cap ma   21 – pod miniatur , inn  r k ;
• k. 157: V jana cap 19 – inn  r k  obok miniatury;
• k. 165: Cap. V jana 19 – obok miniatury, r k  inn ;
• k. 169: V jana cap 19 – inn  r k , obok miniatury;
• k.189: V jana cap 19– inn  r k , obok miniatury;

atwo zauwa y , e wi kszo  tych zapisek ma charakter lokalizuj cy i jest autorstwa tzw. r ki W. i innej, pó niejszej 
r ki. Podane lokalizacje to rozdzia y z wszystkich czterech Ewangelii, przedstawiaj ce m k  i mier  Jezusa. By  mo e 
te notatki marginalne mia y by  pomoc  w trakcie liturgii – który fragment Pisma wi tego powinien zosta  odczytany 
i który/które psalmy za piewane, przy okazji rozwa ania danego momentu Pasji. Przyk adowo, na karcie 49 pojawia si  
glosa odsy aj ca do psalmu 71 In te, Domine, speravi. Jest to psalm piewany jako psalm responsoryjny w czasie obchodów 
Wielkiego Wtorku. Podobnie inne odwo ania do Pisma wi tego znajduj ce si  na marginesach s  tematycznie zwi zane 
z opisanymi wydarzeniami. Na karcie 77, gdzie znajduje si  tytu  miniatury „Jezusa mi ego ju  jimi  ydowskie t uszcze”, 

21 K. Górski, dz. cyt., s. XIV.
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pojawia si  odes anie do Ewangelii wg w. Jana rozdzia  19, który dotyczy s du u Pi ata, mierci i pogrzebu Jezusa, oraz do 
psalmu 26, w którym czytamy Gdy na mnie nastaj  z o liwi, by zje  moje cia o, wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, chwie-
j  si  i padaj  (Ps. 26, 2). Komentarz dodany przez glosatora iako nyeprzyacziele p<ana> miely vpascz dodatkowo t umaczy 
analogi  mi dzy wydarzeniami opisanymi w Starym Testamencie w Ksi dze Psalmów a opisywan  w RD m k  Jezusa. 
Zapisy na miniaturach, których autorami s  miniaturzy ci, pojawiaj  si  natomiast na kartach:

• k. 45: „POKORNE VMIVANIE PANA GIESU CRISTA SLVDZE A PODANEM” – na miniaturze XXI „Pan Jezus 
uczniom nogi pokornie umywa” zapisane z ot  kapita , r k  malarza I;

• k. 49: „Posswyaczanie cyala bozego vyelgy czvarthek” – na ramie miniatury XXIII „Cia a bo ego po wi cenie 
przy ostatecznej wieczerzy”, r k  malarza I;

• k. 49: „To giest cyalo moye” – na dole miniatury, r k  malarza I;
• k. 203: „Domine, memento mei dum veneris in Regnom tuum, Descende nunc de cruce” – na banderolach, r k  

malarza II, na miniaturze XCVII „Pan Jezus na krzy u siedm s ow zmowi ”;
• k. 205: „Vere Þ lius dei errat homo iste ac iustus errat” – tak e r k  malarza II, na banderoli, miniatura XCVIII 

„Pan Jezus <…> godzin ” (tytu  nie jest czytelny, poniewa  ca y górny rz d liter zosta  obci ty);
• k. 237: „Noli timere Þ lia syon ecce rex tuus veniet tibi” – r k  malarza II, na banderoli na miniaturze CXII „Panna 

Maria sz a na osobno  do cele tam rozmy la a w pokoju m k  syna swego”.

Analiza tych zapisów pokazuje, e miniaturzysta I wpisywa  na swoje miniatury i dooko a nich t umaczone na j zyk 
polski fragmenty Pisma wi tego, które odpowiada y ilustrowanym fragmentom m ki. Dotyczy o to wydarze  umywa-
nia nóg uczniom i ustanowienia sakramentu Eucharystii w Wielki Czwartek.

Natomiast wszystkie zapisy na banderolach autorstwa II miniaturzysty s  w j zyku aci skim. Fragmenty te cz  
si  z popularnym w redniowieczu tematem siedmiu s ów wypowiedzianych przez Jezusa na krzy u. Zagadnienie to 
sta o si  tak e przedmiotem wielu traktatów teologicznych, np. De septem verbis Domini in cruce Arnolda z Chartres, które 
Tadeusz Dobrzeniecki wskaza  jako jedno ze róde  RD22. 

***
Badania marginaliów w zapomnianym r kopisie RD pozwoli by  mo e przybli y  odpowiedzi na pytania o autor-

stwo, cel powstania, sposób funkcjonowania r kopisu, jego losy, oraz rodowisko, w którym powstawa .
Bardzo cz sto notatki marginalne s  ród em istotnych informacji o dziejach kodeksu, jego autorach, w a cicielach, 

przeznaczeniu. Mo emy obserwowa , jak poszczególni posiadacze kodeksu korzystali z niego i w jakim celu go u ywali.
Jak zaznaczono w tytule artyku u (prolegomena), zaproponowany w artykule podzia  marginaliów ma charakter 

roboczy, a ka da z wyszczególnionych grup wymaga dodatkowych, osobnych bada . Celem artyku u by o zarysowanie 
pojawiaj cych si  problemów i prezentacja korzy ci p yn cych z przeprowadzenia analizy marginaliów w kodeksie RD. 

Teksty rÓd owe:
[1]  Rozmy lania dominika skie, Górski K., Kuraszkiewicz W. (oprac.), T. 1, Wroc aw- Warszawa-Kraków, 1965.

Bibliografia:
[2]  Nowowieyski M. (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, Kraków 2003.
[3]  Belcarzowa E., Glosy polskie w aci skich kazaniach redniowiecznych, T. 1, Wroc aw 1981.
[4]  Belcarzowa E., Glosy polskie w aci skich kazaniach redniowiecznych, T. 2, Wroc aw 1983.
[5]  Belcarzowa E., Glosy polskie w aci skich kazaniach redniowiecznych, T. 3, Kraków 1997.
[6]  Belcarzowa E., Glosy polskie w aci skich kazaniach redniowiecznych, T. 4, Kraków 2001.
[7]  Dobrzeniecki T., Wybrane zagadnienia ikonograÞ i pasyjnej w sztuce polskiej, [w:] Wojtyska H. D., Kope  J. J. (red.), M ka Chrystusa wczoraj i dzi , 

Warszawa 1981.
[8]  Górski K., Analiza pisarska – metoda wydawnicza – zagadnienie autorstwa, [w:] Górski K., Kuraszkiewicz W. (oprac.), Rozmy lania dominika skie, 

T. 1, Wroc aw- Warszawa-Kraków, 1965.
[9]  Górski K., Uwagi o „Rozmy laniach dominika skich” na tle pr dów religijnych XV i pocz tku XVI wieku, [w:] redniowiecze. Studia o kulturze, T. 2, 

Wroc aw-Warszawa-Kraków, 1965.

22 T. Dobrzeniecki, Wybrane zagadnienia ikonograÞ i pasyjnej w sztuce polskiej, [w:] H. D. Wojtyska, J. J. Kope  (red.), M ka Chrystusa wczoraj i dzi , 
Warszawa 1981, s. 131-151.



Ogrody nauk i sztuk  nr 2015 (5)             441

[10]  Kowalewicz H., redniowieczne zabytki j zyka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Polskie glosy i zapiski z r kopisów 1728, 
1732, 1752, „Zeszyty Naukowe UAM. Biblioteka” 1965, nr 5.

[11]  Kozaryn D., Kszta t stylistyczny „Rozmy la  dominika skich” na tle innych pasji staropolskich, Szczecin 2001.
[12]  Kuraszkiewicz W., Dwaj pisarze podstawowego tekstu „Rozmy la  dominika skich”, „J zyk Polski” LIV, z. 5.
[12]  Le czuk M., Problemy terminologiczne w opisywaniu glos polskich na przyk adzie XV-wiecznych t umacze  kanonu mszy w., „Kwartalnik J zyko-

znawczy” 2010/2 (2).
[13]  Le czuk M., Staropolskie przekazy kanonu Mszy wi tej. Wariantywno  leksykalna, Kraków 2013.
[14]  Mas ej D., Problem szyku w staropolskich przek adach „Modlitwy Pa skiej”, „Kwartalnik J zykoznawczy” 2013/4.
[15]  MikaT., Maryja, Jezus, Bóg w „Rozmy laniu przemyskim”. O nazywaniu osób, Pozna  2002.
[16]  Szybowska U., Zapiski po eracza ksi g. O rodzajach i funkcjach marginaliów na podstawie Jana Bernarda Bonifacia, Pruszcz Gda ski 2012.
[17]  W odarski B., Chronologia polska, Warszawa 2006.


