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MARIAN REHOROWSKI

SPRZĘTY PRZEDSTAWIONE W MINIATURACH KODEKSU Z BRZEGU
(Z ROKU 1353)

O kształtach sprzętów istniejących na Śląsku w czasach średnio
wiecza na skutek braku oryginalnych zabytków mogą nas w pewnym 
stopniu zorientować jedynie ich przedstawienia widoczne na ówczesnych 
pieczęciach, portalach, tympanonach, malowidłach ściennych, miniatu
rach rękopisów i innych okazach dawnej sztuki śląskiej. Jednym z ta
kich zabytków, który ma dla nas z tego powodu doniosłe znaczenie, jest 
rękopis Legendy o św. Jadwidze zawierający szereg miniatur. Napisany 
ręką Mikołaja Pruzi w r. 1353 na polecenie Ludwika I, księcia pia
stowskiego' na Brzegu, Legnicy i Lubinie (1316—1398), przeznaczony 
był dla klasztoru przy kolegiacie św. Jadwigi w Brzegu. Wartość zabytku 
dla kultury narodowej podnosi treść Legendy odnosząca się — jak głosi 
końcowy tekst rękopisu — do życia polskiej księżny śląskiej św. Jadwi
gi (1174—1234), żony Henryka Brodatego (1168—1243).

Miniatury tego rękopisu posiadają znaczną ilość przedstawień róż
nych przedmiotów, mebli i innych drewnianych wyrobów — sprzętów, 
dzięki czemu dostarczają wiele cennych wiadomości do historii me
blarstwa oraz takich dziedzin, jak architektura, ubiory itp.

Zamieszczone w niniejszym artykule rysunki (rys. 1—51) są dokładny
mi przerysami, a niekiedy rekonstrukcjami wyglądu różnych sprzętów, 
które wykonał i zestawił w postaci tablic (tabi. I—V) autor artykułu. 
Sporządził je na podstawie ilustracji (wiernych przerysów z oryginału) 
zamieszczonych w dwu wymienionych niżej publikacjach, dotyczących 
rękopisu należącego dziś do prywatnych zbiorów Rudolfa Gutmanna, 
zamieszkałego obecnie w Ameryce. Pomimo starań nie udało się autoro
wi uzyskać wiadomości o dokładnym adresie posiadacza tego cennego 
dla nas zabytku w celu ewentualnego otrzymania reprodukcji fotogra
ficznych interesujących miniatur.

Wspomniane powyżej publikacje to praca polskiego autora Kazimie
rza Stranczyńskiego, Legenda obrazowa o świętej Jadwidze, księżnie 
szląskiej, według rękopisu z roku 1353 przedstawiona i z późniejszymi



tejże treści obrazami porównana, Kraków 1880, i wcześniejsza praca 
Adolfa Wolfskrona, Die Bilder der Hedwigslegende. Nach einer Hand
schrift vom 1353, Wien 1846^. Wymienieni autorzy dokonali przerysów 
z dostępnego im kiedyś oryginału kodeksu.

Dla bardziej wyraźnego okazania przedstawień pominięte zostały 
w rysunkach postacie uwidocznione np. na meblach. Odsłonięte dzięki 
temu fragmenty uzupełniono (rekonstruowano) przerywaną kreską.

Przedstawione w miniaturach kodeksu brzeskiego meble i inne drew
niane. przedmioty, zależnie od ich przeznaczenia, można podzielić na na
stępujące grupy: siedziska słupkowe i skrzyniowe, łoża, stoły, skrzynki, 
pulpity, świeczniki, ambona, lampy, kadzie, beczki i drzwi. Opierając 
się na powyżej przyjętym podziale, rozpatrzmy kolejno wszystkie 
wyobrażenia sprzętów widoczne w miniaturach kodeksu.

S i e d z i s k a  s ł u p k o w e .  Interesujący, lecz trudny do wyjaśnienia 
problem stanowią trzy siedziska, zasłonięte częściowo spoczywającymi 
postaciami, przedstawione na miniaturach nr 13 i 54 — rys. 1, 2 i 3 ko
deksu (numerację miniatur 1, 2 itd. przyjęto zgodnie z oznaczeniem ko
lejnym, które zastosował Adolf Wolfskron w swej pracy o naszym rę- 1

1 O miniaturach kodeksu brzeskiego wspominają w swych pracach uczeni 
polscy: H. B i e g e l e i s e n ,  Ilustrowane dzieje literatury ' polskiej, t. I, Wiedeń 1898,
s. 279—281; T. D o b r o w o l s k i ,  Śląskie malarstwo ścienne i sztalugowe do p o 
czątku XV w. (Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, 
Kraków 1936, s. 120—121, ryc. 17); E. K a r w o t ,  „Legenda maior“ o św. Jadwidze. 
Naczelna potrzeba hagiografii polskiej (Dziś i jutro, nr 44, Warszawa 1954); F. K o
p e r a ,  Dzieje malarstwa w Polsce. Część pierwsza: Średniowieczne malarstwo 
w Polsce, Kraków 1925, s. 38—42, fig. 34; W. P ó d l  a c ha ,  Miniatury śląskie (Histo- 
rila Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. III, Kraków 1936, s. 189— 
190); A. S e m k o w i c z ,  Vita sanctae Hedwigis ducissae Silesiae. Vita maior, vita  
minor, genealogia (Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski, t. IV, 
Lwów 1884, s. 501—655); M. W a l i c k i  i J. S t a r z y ń s k i ,  Dzieje sztuki polskiej, 
Warszawa 1936, s. 60; H. Z e i s s  b e r  g, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich,
t. I, Warszawa 1877, s. 161—164; oraz wielu innych. Interesują się również naszym 
kodeksem autorzy niemieccy, jak np. J. G o t t s c h a l k ,  II Beiträge zur Hedwigs- 
verehrung. 3: Die wunderbare Rettung des Schlackenwerther Codex (Archiv für 
schlesische Kirchengeschichte, Bd. XII, Hildesheim 1954, s. 56—60); E. K l o s s ,  
Die schlesische Buchmalerei des Mittelalters, Berlin 1942, s. 63—72, 235—237, ryc. 
63—78; H. L u c h s ,  UeiOer die Bilder der Hedwigslegende im Schlackenwerther 
Codex von 1353, den Breslauer Codex von 1451 auf Hedwigstafel in der Breslauer 
Bernardinerkirche und in dem Breslauer Drucke von 1504, Breslau 1861; E. P r o m 
ni  t z, Hedwig, die Heilige Gräfin von Andechs-Diessen, Herzogin in Schlesien und 
Polen, Breslau 1916; F. X. S e p p  e i t ,  Mittelalterliche deutsche Hed,wigslegenden 
(Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, Bd. 48, Breslau 1914, s. 1—18); 
Ä. S t a n g e ,  Deutsche Malerei der Gotik. Erster Band: Die Zeit von 1250 bis 1350, 
Berlin 1934, Zweiter Band: Die Zeit von 1350 bis 1400, Berlin 1936, s. 172, ryc. 172— 
173; i inni.



kopisie). Pierwsze z nich posiada widoczne tylko cztery górne zakoń
czenia słupków narożnych siedziska i jeden dolny fragment słupka. 
Wierzchołki tych słupków zaznaczone są linearnie w postaci jakby śli- 
makowo zwiniętej łodygi. Na lewym wierzchołku przedniego słupka 
dopatrzyć się można formy przypominającej kształtem zwinięty liść. 
Kierunek pochylenia dolnego fragmentu lewego słupka może wskazy
wać, że zamiarem' artysty było pokazać siedzisko składane, tzw. faldi- 
storium. Budowano je z dwu par nożycowo skrzyżowanych słupków 
powiązanych poprzecznie deszczułkami, u góry zaś między nimi roz
pięte było siedzenie, wykonane zwykle ze skóry. Przypuszczenie to 
potwierdza kreska, przedstawiająca zapewne poprzeczne wiązanie, wi
doczna pomiędzy głowicami lewych słupków. Ten typ siedziska, znany 
już z antyku oraz z licznych przedstawień ikonografii bizantyńskiej 
i romańskiej, posiadał naśladowane z natury zakończenia słupków — 
górne w postaci głów, dolne w kształcie łap zwierzęcych 2.

Zachowały się również w ikonografii polskiej przykłady romańskich 
faldistoriów; występują one np. na dwu scenach drzwi katedry gnie
źnieńskiej (trzecia ćwierć XII w.)3 i na starych pieczęciach, np. Jana, 
arcybiskupa gnieźnieńskiego — 1153 r., Wawrzyńca, biskupa wrocławskie
go — 1207 r., Wincentego, biskupa krakowskiego — 1210 r., Arnolda, 
biskupa poznańskiego — 1210 r., Ogiera, biskupa kujawskiego — 1210 r., 
Iwona, biskupa krakowskiego — 1229 r., Jana Muskaty, biskupa kra
kowskiego — 1296 r., Nankiera, biskupa krakowskiego — 1325 r., Jani- 
sława, arcybiskupa gnieźnieńskiego — 1327 r. i in. 4 Jak świadczą przy
toczone przykłady porównawcze z naszej ikonografii, siedzisko biskupie 
wyobrażone w naszym rękopisie (rys. 1), być może, cieszyło się dużą 
popularnością w średniowiecznej Polsce. Nadawać się ono mogło do po
dróży i do życia obozowego, w którym dość znaczną ilość czasu spędzali 
ówcześni polscy dostojnicy.

Inny motyw zdobniczy, użyty do zakończenia wierzchołków słupków 
tronu uwidocznionego na jednej z miniatur — zamiast powszechnie 
używanych głów zwierzęcych ślimakowo zwinięty liść roślinny — jest 
może charakterystyczną cechą sztuki meblarskiej Śląska z czasów śred
niowiecza. Za hipotezą tą przemawiałoby zastosowanie ślimakowych 
form w wierzchołkach słupków mebli i na innych przedmiotach wyobra
żonych w kilku miniaturach tego rękopisu, jak np. na słupkach łoża i fo-
-------------- / '

2 Por. O. F a l k e ,  Deutsche Möbel des Mittelalters und der Renaissance, Stutt
gart 1924, s. 5; H. S c h m i t z ,  Das Möbelwerk, Berlin 1Ö26, s. 1, 11, 53.

3 Por. T. D o b r z e n i e c k i ,  Drzwi gnieźnieńskie, Kraków 1953, s. 8, 12, 14, 
ryc. 5 i 19.

4 Por. F. P i e k o s i ń s k i  i E. D i e h l ,  Pieczęcie polskie wieków średnich 
(Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, t. VI, Kraków 1900).



tela (nr 3 — rys. 7 i 25). W ten sposób zakończona została poręcz ogro
dzenia mostku prowadzącego do bramy castrum w Legnicy (nr 7 — rys. 
50), taką ozdobę otrzymały wierzchołki narożnych słupków łoża i fotela 
(nr 8 —  rys. 6 i 23), słupki poręczy schodów do kościoła w Trzebnicy 
(nr 12 — rys. 47) i słupki poręczy innych schodów (nr 15 — rys. 51). 
Podobne opracowanie dekoracyjne posiada również szczyt pastorału 
biskupiego (nr 13 i 51) z uwidocznionym motywem liścia. Wspomnieć tu 
trzeba, że jedno z siedzisk słupkowych, przedstawionych na gotyckiej 
polichromii prezbiterium kościoła w Strzelcach koło Sobótki (druga po
łowa XIV w.), ma także w wierzchołku słupka zastosowany motyw spi
ralny, ślimakowy5.

Znacznie trudniej jest' zrozumieć kształt i konstrukcję dwu siedzisk 
wyobrażonych na dalszej miniaturze (nr 54 — rys." 2 i 3). Stołki te 
przedstawione są za pomocą dwu ukośnie pochylonych słupków zakoń
czonych u góry głowami (lwów lub panter), u dołu łapami zwierząt. Na 
podstawie tak fragmentarycznie pokazanych siedzisk trudno się do
myślić, jakiego kształtu meble zamierzał nam tu artysta przedstawić. 
Na dolnych zakończeniach słupków jednego z tronów (rys. 2) widać 
zaznaczone na łapach pazury. Na słupkach jego zaś ponadto małe 
owale, być może, uwidaczniające przenikanie poziomych poprzeczek 
łączących dwie pary słupków. Brak dalszych szczegółów rysunku utrud
nia rekonstrukcję wyglądu mebla. Wykonane rekonstrukcje (rys. 2 i 3) 
są próbą przedstawienia pełnego obrazu tych sprzętów.

Za najprostszą formę siedziska przedstawionego w kodeksie uważać 
można małe stołki widoczne na miniaturach nr 52 i 51 — rys. 4 i 5. Skła
dają się one z trzech słupków ukośnie wpuszczonych w deskę tworzącą 
siedzenie. Słupki te są rozstawione u dołu szerzej dla bardziej statycz
nego ustawienia stołka na nierównej, miękkiej podłodze (ziemnej lub 
glinianej) ówczesnych wnętrz. Zbyt małe wymiary tych stołków, umiesz
czonych na rysunku obok ludzkich postaci kalek, każą się domyślać ich 
przeznaczenia. B yły . to zapewne podstawki, które trzymane w rękach 
miały umożliwiać poruszanie się chorym cierpiącym na bezwład nóg. 
Przypuszczenie to potwierdzają obrazki na miniaturach: klęczące na zie
mi postacie kalek trzymają właśnie stołki w rękach, jakby miały się 
poruszać w opisany powyżej sposób.

Stołek tego kształtu wyobrażony jest również na innym zabytku 
powstałym na obszarze Śląska, mianowicie w rzeźbie kamiennej porta
lu pochodzącego z opactwa św. Wincentego na ółbinie we Wrocławiu 
(XII w.)6. Posiada on charakterystyczne zakończenia słupków u dołu

6 Por. D o b r o w o l s k i ,  op. cit., s. 133, ryc. 62.
6 M. R e h o r o w s k i ,  Meble polskich feudalów wczesnego średniowiecza 

(Dawna Kultura, Wrocław 1955, z. 2, s. 85, ryc. 2); Z. Ś w i e c h o w s k i ,  Architektu-



w postaci płytek zapobiegających osiadaniu stołka na glinianej lub 
ziemnej podłodze.

Bardziej rozwiniętą formę siedziska słupkowego ilustruje przedsta
wienie widoczne na miniaturze nr 8 rys. 6. Ma ono wygląd ozdobnego 
krzesła, które pokazano w widoku bocznym. Ściankę tego mebla tworzą 
dwa narożne słupki powiązane i usztywnione poprzecznym wiązaniem. 
Powierzchnię ścianki udekorował miniaturzysta pośrodku trzema okien

ra na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955, ryc. 509. Podobne płytkowe 
zakończenie posiada stołek przedstawiony na miedziorycie dra Baro wyobrażającym 
zaginioną płaskorzeźbę z opactwa św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu. Por. 
M. M o r e l o w s k i ,  Studiu nad architekturą i rzeźbą na wrocławskim Ołbinie 
XII wieku, Wrocław 1955, ryc. 17, tabi. II.



kami, a u dołu wyciętymi półkolami. Słupki posiadają na wierzchołkach 
charakterystyczne zgrubienia, przypominające kształtem górne zakoń
czenia faldistorium biskupiego wyobrażonego na miniaturze nr 13 — 
rys. 1. Poszerzenie deski ramy siedzeniowej (skrzyni-cargi) w miejscu po
łączenia z tylnym słupkiem jest podobne kształtem do identycznego ele
mentu konstrukcji widocznego na siedzisku przedstawionym w polichro
mii strzeleckiej. Motyw trzech jakby romańskich okienek, zakończonych 
u góry półkolem, występuje ponadto w naszej ikonografii w odtworzeniu 
siedziska na tympanonie bazyliki trzebnickiej (pierwsza połowa XIII w.). 
Sądzić można, że przedstawione na miniaturze siedzisko wyobraża formę, 
którą budowano z czterech słupków narożnych powiązanych poprzecznie 
poziomym wiązaniem. Wszystkie ścianki takiego mebla mogły być de
korowane wyciętymi w deskach okienkami.

Inny kształt posiada siedzisko przedstawione na miniaturze nr 3 — 
rys. 7. Wygląda ono jak wygodny fotel o zaokrąglonym zapiecku i opar
ciu ramion wyprowadzonym na jednakową wysokość. Przednie słupki 
zakończone są u góry zgrubieniem przypominającym motyw ślimakowy. 
Powierzchnię ścianki bocznej siedziska ozdabiają romańskie, półkoliste 
okienka. Słupki namalowano kolorem popielatym, a poprzednio opisanego 
siedziska — farbą niebieską. Rama siedzeniowa (carga) w obu przykła
dach jest pokryta farbą żółtą, wycięte okienka — czarną. Podobne sie
dzisko mające zaokrąglony ^zapiecek i oparcie ramion posiada tron od
tworzony na malowidle zdobiącym kaplicę Zamku Królewskiego w Lu
blinie (XV w.)7.

Bardziej złożoną odmianę siedziska słupkowego przedstawia ławka 
wielosiedzeniowa widoczna na miniaturze nr 14 — rys. 8. Ma ona 
kształt trzysiedzeniowej ławy przypominającej wyglądem kościelne stal
le. Pionowe słupki ławy tworzą dwie ścianki boczne (skrajne) i dwie 
działowe pomiędzy siedzeniami, które łączy pozioma deska do oparcia ra
mion i pleców, a u góry baldachim. Wadliwy w ujęciu rysunkowym 
sposób przedstawienia mebla, polegający na uwidocznieniu niektórych 
fragmentów w perspektywie ukośnej (ścianki skrajne i środkowe, -sie
dzenia, deska dó oparcia pleców i ramion), a baldachimu w perspektywie 
czołowej, jak również brak pokazania podstawy utrudniają poznanie 
szczegółów kształtu i konstrukcji przedstawionej ławy. Motywy ostro- 
łukowe widoczne na baldachimie pozwalają przykład ten uważać za 
kształt mebla gotyckiego. Domyślić się można, że ława o takim wyglą
dzie nie posiadała zapiecka. Czołową powierzchnię ścianek i szczytów 
oraz siedzenia pokryto farbą żółtą, deskę do oparcia pleców i ramion —

7 Por. W. P o d i a c  h a, Malarstwo średniowieczne, Lwów 1913, tabl. pomiędzy 
s. 96 a 97; Z. G l o g e r ,  Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej’ 
Polsce, t. II, Warszawa 1909, s. 163, ryc. 1.



brązową. Ścianki domków na baldachimie pomalowano kolorem nie
bieskim, dachy cynobrem.

Na obszarze Polski zachowała się pewna ilość oryginalnych ław 
(stall) gotyckich pochodzących przeważnie z XV stulecia8. Żadne z nich 
nie wykazują jednak bliższego podobieństwa do ławy pokazanej w oma
wianym kodeksie. Bogaty architektonicznie baldachim ławy widocznej 
na wspomnianej miniaturze jest 'odmienny od form występujących na 1 
naszych oryginalnych zabytkach. Różnica polega na tym, że trzysiedze- 
niową łaŵ ę wieńczy pięcioczłonowy baldachim, gdy tymczasem w na
szych gotyckich zabytkach stall każdemu siedzisku odpowiada pojedyn
czy fragment zapiecka i baldachimu.

Jeszcze bardziej dekoracyjny wygląd ma mebel (?) przedstawiony 
na miniaturze nr 27 — rys. 9. Brak tu uwidocznionego siedziska, co 
utrudnia znacznie zrozumienie przeznaczenia przedstawionej formy. 
Kształtem przypomina on obudowę (oprawę) bogatych dekoracją sie
dzisk tronowych w ówczesnej ikonografii. Na bogaty wygląd tego mebla 
składa się pięknie ukształtowany baldachim, wsparty na zapiecku i na 
dwu szkieletowe zbudowanych ścianach bocznych. Przedni skraj balda
chimu tworzy ścianka naśladująca mur średniowieczny z blankami 
i okienkami (strzelnicami). Za murem wznosi się sześć domków. Ścianki 
boczne posiadają otwory (okienka), przy czym jeden z nich zaopatrzony 
jest w drzwiczki. Porównanie niektórych szczegółów kształtu tego mebla 
z odpowiednimi fragmentami tronu przedstawionego na miniaturze 
nr 9 — rys. 17 pozwala przypuszczać, że ukazano tu obudowę bogatego 
wyglądem siedziska. W obu powyższych przykładach zastosowano do 
dekoracji motywy architektoniczne w postaci małych domków i gzym
sów. Ten kierunek kształtowania gotyckich przedstawień mebli repre
zentuje tron widoczny na pieczęci majestatowej Kazimierza Wielkiego, 
zupełnie podobny do katedry gotyckiej 9.

8 Jedyne dotąd artykuły na temat polskiego meblarstwa gotyckiego opubliko
wali: T. D o b r o w o l s k i ,  Ze studiów nad stolarstwem polskiem w epoce gotyku. 
Zabytki Małopolski. (Rzeczy Piękne, R. V, z. 6—8, Kraków 1925, s. 139—151, tabl. 
IX—XII); W. M a k a r e w i c z ,  Die Chortjestühle ' in der Bernardinerkirche in Tar
nów (Organ für christliche Kurvst, Wien 1877); t e n ż e ,  Die Chorgestühle der Kathe
drale in Tarnów (Mitteilungen der k. k. Central-Commission, I Jahrgang, Wien 
1875, s. 47—48); J. P u c i a t a - P a w ł o w s k a  i J. F i d l e r ,  Stalle gotyckiego 
kościoła NPM w Toruniu (fotografie w opracowaniu fotografika A. Czarneckiego), 
Toruń 1951, s. 1—6, ryc. 1—4; M. R e h o r o w s k i ,  Zabytki gotyckiej stolarki 
w Wielkopolsce (Głos Katolicki, nr 32, Poznań 8 VIII 1954, s. 345); M. S o k o 
ł o w s k i ,  Z dziejów kultury i sztuki (Sprawozd. Kom. do Badania Hist. Sztuki 
w Polsce, t. VI, Kraków 1897, s. 93—103); S. T o m k o w i e  z, Gothische Holzge
genstände der kirchlichen Kunstindustrie in West-Galizien (Mitteilungen der k. k. 
Central-Commission, XIX Jahrgang, Wien 1893, s. 225—230, fig 1—11).

® P i e k o s i ń s k i  i D i e h  1, op. cit., s. 304—305, fig. 251.



O popularności tego rodzaju kompozycji świadczy zastosowanie mo
tywów architektonicznych na tronach widocznych na pieczęci Ludwi
k a 10 11, króla Węgier i Polski (1370 r.), płycie grobowej Henryka, biskupa 
i księcia śląskiego (lata 1389—1398), znajdującej się we wrocławskiej 
katedrzen , na rzeźbie z Bursy Jerozolimskiej w Krakowie (XV w .)12, 
na łożu widocznym w rzeźbionej predelli ołtarza bocznego w kościele 
św. Floriana w Krakowie (pocz. XVI w .)13 i innych zabytkach. W mi
niaturach naszego kodeksu tendencje tego rodzaju architektonicznego 
kształtowania formy mebla reprezentuje odtworzenie łoża (sarkofagu) 
widocznego na miniaturze nr 52 — rys. 24. Z wcześniejszych przykła
dów wymienić można w naszej ikonografii doby romańskiej przedsta
wienie żłóbka w postaci „małej architektury“ na fragmencie kielicha, 
Konrada I, księcia mazowieckiego (lata 1228—1237) 14.

Stosowano wówczas do dekoracji mebli nie tylko najprostsze formy 
architektoniczne, jak np. kolumny, balustrady, arkady czy dwu- i cztero
spadowe dachy, lecz również bardziej złożone ustroje w postaci upo
dobnienia mebla w całości do średniowiecznej budowli.

S i e d z i s k a  s k r z y n i o w e .  Inny rodzaj siedzisk średniowiecz
nych stanowią formy zbudowane na kształt skrzyń. Zaznaczyć należy, 
że przedstawienia tego rodzaju mebli występują zarówno w miniaturach 
naszego rękopisu, jak również w innych źródłach ikonografii ówczesnej 
znacznie częściej niż opisane powyżej siedziska słupkowe. Dzięki po
wierzchniom bryły nadającym się szczególnie do dekoracji uzyskiwano 
formę bardziej reprezentacyjną i monumentalną. Można się domyślać, 
że meble te były budowane raczej z drzewa niż z kamienia, gdyż nie 
zachował się w Polsce ani jeden okaz średniowiecznego siedziska skrzy
niowego. Nie jest również wykluczone, że budowano je z kamienia. Mi
niatury naszej ikonografii nie tłumaczą nam niestety, z jakiego ma
teriału wykonywano siedziska skrzyniowe. Zabytki nasze z okresu ro
mańskiego posiadają stosunkowo dość znaczną ilość przedstawień sie-

10 Por. T. Ż e b r a w s k i ,  O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, Kraków 1865, 
s. 39, tabl. 15, nr 40.

11 Ilustracje tej płyty zamieszcza L. B u r g e m e i s t e r ,  Die Kunstdenkmäler 
der Stadt Breslau (Die Kunstdenkmäler der Provinz Niederschlesien, Bd. I: Die 
Stadt Breslau, Breslau 1930, s. 93, fig. 69).

12 Barwną ilustrację przedstawiającą tę rzeźbę zamieszczają w swej pracy 
A. P r z e ź d z i e c k i  i E. R a s t a w i e c k i ,  Wzory sztuki średniowiecznej i z epo
ki Odrodzenia' po koniec XVII wieku w dawnej Polsce, ser. 1, Warszawa i Paryż 
1853—1855, tabl. bez numeracji.

12 S. Z a r e w i c z, Komunikat o dwu polichromowanych rzeźbach gotyckich... 
(Sprawozd. Kom. do Badania HisŁ Sztuki w  Polsce, t. IX, Kraków 1913, s. CLI 
i CLII, fig. 26).

14 P r z e ź d z i e c k i  i R a s t a w i e c k i ,  op. cit., ilustracje bez numeracji:



dzisk skrzyniowych, jak np, widoczne na tympanonie w Wysocicach 
(XII—XIII w .)15, na pieczęci Wioli, księżny opolskiej (1234 r .)16, na pie
częci Konrada III, księcia oleśnicko-namysłowskiego (lata 1312—1321)17 18, 
na tympanonie z rotundy św. Prokopa w Strzelinie (XII—XIII w .)1?, 
znajdują się one też na polichromii prezbiterium kościółka w Strzelcach 
koło Sobótki19 i na innych zabytkach. Wymienione siedziska skrzyniowe 
są zazwyczaj udekorowane kilku gzymsami, często zaś arkadami roz
mieszczonymi w jednym, dwu lub trzech poziomach. Bogatszy kształt 
i dekorację posiadają meble tego rodzaju przedstawione w ikonografii 
polskiego pochodzenia z okresu gotyckiego, jak np. widoczne na pieczęci 
Władysława Łokietka (1320 r .)20, na pieczęci majestatowej Kazimierza 
Wielkiego (1334 r.)21, na tympanonie w kościele św. Krzyża we Wrocła
wiu, na którym widać m. in. fundatora, księcia Henryka IV Prawego 
(około 1350 r.) 22, na pieczęci Ludwika, króla Węgier i Polski23, na tabli
cy erekcyjnej kolegiaty w Wiślicy (XV w .)24, na fragmencie tryptyku 
kościoła św. Barbary w Mikuszowicach koło Białej (druga połowa 
XV w .)25, na fragmencie tryptyku Sw. Trójcy w katedrze na Wawelu 
(1467 r .)26, na tablicy erekcyjnej kościoła w Bodzentynie (1452 r .)27, 
na rzeźbie z Bursy Jerozolimskiej w Krakowie 28 i na wielu innych na
szych zabytkach z tego okřesu. Z innych jeszcze przedstawień siedzisk 
skrzyniowych widniejących na naszej rzeźbie gotyckiej sądzić można,

15 Por. T. D o b r o w o l s k i ,  Kościół św. Mikołaja w Wysocicach, Kraków 1931, 
s. 26—31, ryc. 15 i 18.

16 M. R e h o r o w s k i, Ze studiów nad meblarstwem terenu opolskiego od XI 
do XV to. (Kwartalnik Opolski, R. I, Opole 1955, nr 3/4, s. 118—120, ryc. 1).

17 Ibid. s. 122—123, ryc. 2.
18 W. Ł u s z c z k i e w i c z ,  Kościoły i rzeźby Dunikowskie w Strzelnie na. Ku

jawach. Przyczynek do dziejów sztuki XII wieku w Polsce (Pamiętnik Akadem*' 
Umiejętności w Krakowie, t. III, Kraków 1876, s. 96, tabi. VII).

19 T. D o b r o w o l s k i ,  Sztuka na Śląsku, Katowice 1948, s. 133, ryc. 62.
20F i e k o s i ń s k i  i D i e h l ,  op. cit., s. 295, fig. 209.
21 Ibid. s. 304—305, fig. 251.
22 B u r g e m e i s t e r ,  op. cit., s. 194, fig. 156.
23 Z e b r a w s k i, op. cit. 39, tabl. 15.
24 A. S z y s z k o - B o h u s z ,  Kościoły polskie dwunawowe, zabytki w nich oca

lałe czy też pośrednio się z nimi wiążące (Sprawozd. Kom. do Badania Hist. Sztuki 
w Polsce, t. VIII, Kraków 1907, s. 71, tabi. I).

25 Por. J. S z a b ł o w s k i ,  Tryptyk w Mikuszowicach. Ze studiów nad ma
larstwem krakowskim drugiej połowy XV wieku (Rocznik Krakowski, t. XXVII, 
Kraków 1936, s. 89, ryc. 5, 7—9, 11).

26 K. E s t r e i c h e r ,  Tryptyk Sto. Trójcy na Wawelu (Rocznik Krakowski, t. 
XXVII, Kraków 1936, s. 55, ryc. 2).

27 S z y s z k o - B o h u s z ,  Beszowa +  Skalmierz. System krakowski (Sprawozd. 
Kom. do Badania Hist. Sztuki w Polsce, t. IX, Kraków 1913, s. 87, fig. 48).

28 Por. przyp. 12.



że siedziska o takim kształcie rzeczywiście mogły być w użytkowaniu 
w czasach średniowiecza w Polsce.

Przegląd tego typu mebli utrwalonych na miniaturach kodeksu 
zacznijmy od najprostszych form. Do nich zaliczyć należy przedsta
wienia widoczne na miniaturach nr 4, 18, 23, 26 i 36 — rys. 13, 14, 10, 
11 i 12. Przeważają siedziska skrzyniowe o prostym kształcie, jednosie- 
dzeniowe (z wyjątkiem przedstawionego na miniaturze nr 4 — rys. 13 
tronu dwusiedzeniowego). Niemal jedyną ich ozdobę stanowią poziome 
podziały ścian za pomocą wystających gzymsów. Od góry nakrywa skrzy
nię wystająca płyta siedzeniowa, poniżej widać opasujące trzon skrzyni 
gzymsy (jeden lub dwa) i fragmentarycznie uwidocznioną podstawę- 
cokół.

Skrzynia jednego siedziska (miniatura nr 4 — rys^ 13) ustawiona 
jest na podium, które posiada pośrodku charakterystyczny łukowy wy
krój. Podobny w kształcie szczegół powtarza się na podnóżku-podsta- 
wie tronu odtworzonego na miniaturze nr 7 — rys. 16; znamy go również 
ze wspomnianej powyżej pieczęci Wioli, .kiężny opolskiej29. Można przy
puszczać, że oznaczano w ten sposób na przedniej krawędzi podnóżka 
miejsce, na którym winien był klęknąć poddany składający hołd sie
dzącemu na tronie dostojnikowi. •

Wszyśtkie wymienione siedziska skrzyniowe przedstawione są w wi
doku z góry w perspektywie czołowej, które to ujęcie informuje nas 
o prostokątnym kształcie płyty siedzeniowej i ogólnie o formie bryły 
mającej postać leżącego prostopadłościanu. Siedzisko przedstawione na 
miniaturze nr 4 — rys. 13 ozdobił artysta brązową farbą w nieregularne 
plamki na trzonie i siedzeniu tronu; trudno nimi jednak wyjaśnić jakie^ 
kolwiek szczegóły budowy mebla. Dla wygody siedzących leżały za
pewne i na tych tronach poduszki, jak to można zauważyć na tronach 
figurek jasełkowych Matki Boskiej i św. Józefa, znajdujących się 
w zbiorach klasztoru św. Andrzeja w Krakowie (XV w .)30.

Rękopis Legendy o św. Jadwidze posiada prócz omówionych jeszcze 
trzy przedstawienia siedzisk skrzyniowych, a mianowicie na miniaturach 
nr 1, 10 i 9 — rys. 15, 16 i 17. Każde z nich ozdabia różnie ukształto
wany baldachim.

Pierwsze z nich (rys. 15) ma kształt znacznej długości siedziska, na 
którym spoczywać może osiem osób. Górna część właściwego siedziska 
(skrzyni) zasłonięta została prawie całkowicie siedzącymi postaciami. 
Najbardziej interesującym elementem składowym tej kompozycji jest 
koronujący ją od góry baldachim. Zdobi go z frontu siedem szczytów

29 Por. przyp. 16.
30 J. P a g a c z e w s k i ,  Jasełka krakowskie (Rocznik Krakowski, t. V, Kraków 

1902, s. 97—99, tabi. I).



TABLICA II

Rys. 10—17: siedziska skrzyniowe



poprzedzielanych sześcioma wieżyczkami. Całość wzbogacają dekorujące 
szczyty maswerki, żabki i okienka wieżyczek. Trudno wyjaśnić, w jaki 
sposób umocowywano baldachim nad skrzynią takiego siedziska. Zdaje 
się, że ograniczone lukami powierzchnie u podstawy szczytów naśladują 
małe sklepienia kolebkowe rozpostarte nad skrzynią jako podniebienie 
baldachimu. Na marginesie zaznaczyć można, że duże podobieństwo do 
baldachimu tego siedziska wykazuje szczyt wieńczący tron przedsta
wiony na płycie nagrobnej biskupa Henryka, księcia legnickiego (lata 
1389—1398), znajdującej się w katedrze wrocławskiej31.

Podobne uwagi i przypuszczenia można snuć również w związku 
z przedstawieniem tronu na miniaturze nr 10 — rys. 16. Właściwe sie
dzisko tworzy bryła w kształcie zbliżonym do sześcianu, z wystającą 
płytą siedzeniową i podnóżkiem. Trzon skrzyni podzielony został dwoma 
gzymsami na trzy równe części. Na froncie podnóżka zaznaczono po
środku wycięty charakterystyczny wykrój, złożony z trzech łukowych 
form. Nad skrzynią-siedziskiem widać piękny baldachim. Wspiera się 
on na konsolach jakby wspomikowo osadzonych w pionowej ścianie. 
Środkową jego część tworzy szczyt mający u dołu rozpiętość równą 
długości siedziska. Wiążą się z nim w jedną kompozycyjną całość dwa 
wspornikowo . wysunięte dwuspadowe daszki. Ujęcie perpektywiczne 
całości daszków, jak również ich szczegółów (np. układu dachówek), wy
kazuje znaczne błędy. Podniebienie środkowej partii baldachimu ma 
prawdopodobnie kształt kolebki, natomiast skrajne domki mają chyba 
strop płaski. We wnętrzu dwu skrajnych daszków baldachimu widać 
okienka, których przeznaczenie trudno wyjaśnić. Nie można ocenić, czy 
odtworzony tron jest obrazem istniejących wówczas mebli, czy raczej 
wymysłem fantazji. Mogą wywoływać pewne wątpliwości również kształ
ty wyobrażanych baldachimów, które posiadają zbyt bogaty wygląd, 
może nadany im specjalnie przez autora miniatur dla dodania aureoli 
spoczywającym na tronach dostojnikom.

Najbardziej okazałym tronem na miniaturach naszego kodeksu jest 
siedzisko skrzyniowe, przed którym widać stojącą postać św. Jadwigi 
(miniatura nr 9 — rys. 17). Poznanie kształtu i konstrukcji tego mebla 
nie nasuwa specjalnych trudności. Właściwe siedzisko (skrzynia) ma 
kształt leżącego prostopadłościanu. Na podstawie porównania z poprzed
nimi przykładami przedstawień siedzisk skrzyniowych sądzić można, że 
górną (zasłoniętą) część skrzyni tworzy wystająca płyta siedzeniowa. Jak 
widać, podstawę skrzyni stanowi baza złożona z dwu członów. Trzon 
skrzyni opasują wokół dwa gzymsy. Interesującym wyglądem odznacza 
się zapiecek. Jego dekoracja tworzy efektowną oprawę dla stojącej

31 Por. przyp. 11.



przed tronem postaci. Całość mebla ujęta została w perspektywie czo
łowej. W opracowaniu szczegółów zapiecka i baldachimu można zauwa
żyć wyjątkową staranność rysunku i malowidła. Dużą ambicję artysty 
zdradza też malowidło postaci. Świadczy to, że autor starał się jak naj
bardziej artystycznie wykonać tę miniaturę jako czołową rękopisu 
brzeskiego. Ná obu pionowych obrzeżach zapiecka widać dwie podobne 
do siebie kompozycje. Każdą z nich tworzą cztery nadwieszone formy 
architektoniczne (pudełka) przypominające kształtem małe domki, daszki 
i dekoracyjne wsporniki podpierające baldachim. Przedni skraj balda
chimu ozdabia attyka utworzona z motywów trój listków poprzedziela
nych pośrodku drobnymi półkolistymi występami. Na zapiecku tronu 
zaznaczono czarną kreską i kolorami zielonym, niebieskim i popielatym 
ramę i płycinę. Podobnie uwidocznione zostały ramy i płyciny (kolorem 
czarnym i czerwonymi kropkami) przedstawione na. pionowych obrze
żach zapiecka, pomiędzy występującymi wprzód motywami architekto
nicznymi. Właściwe siedzisko (skrzynia) pomalowane jest jasnymi kolo
rami: różowym i niebieskim, cienie gzymsów zaznaczone barwą czer
woną.

Stosując nową na owe czasy konstrukcję ramową iluminator starał 
się zapewne stworzyć w ten sposób jak najbardziej stylowy i okazały 
tron. Szczegółowe pokazanie drobnych fragmentów zapiecka umożliwiła 
wielkość wyobrażonego tronu; z przedstawionych w rękopisie mebli po
siada on bowiem największe wymiary, zajmuje mianowicie całą stronicę 
rękopisu w odróżnieniu od pozostałych znacznie mniejszych.

Porównując omawiany rysunek z innymi przykładami stwierdzić moż
na, że siedzisko to stanowi jedno z piękniejszych przedstawień tronów 
gotyckich naszej ikonografii. Na podstawie wyglądu całości mebla, jak 
również jego szczegółów, np. ozdabiającego go malowidła, trudno usta
lić materiał, z którego wykonywano tego rodzaju meble. Jasne kolory 
skrzyni przypominają barwę kamienia, także wypełnienie przeważającej 
powierzchni zapiecka zimnym kolorem ciemnoniebieskim wygląda na 
naśladowanie barwy kamienia. Na podstawie tych danych trudno snuć 
jakieś pewne wnioski. Nawiasem wspomnieć można, że dzisiejsze dolno
śląskie skrzynie ludowe bardzo często są malowane na kolor niebieski 
i różowy, tak też może było w czasach średniowiecza 32. O tym, że wy
konywano je z drewna, mogłyby świadczyć omówiona konstrukcja ramy 
i płyciny, jak również charakter szczegółów obrzeża zapiecka. To ostatnie 
stwierdzenie pozwala przypuszczać, że meble tego typu mogły być ro
bione z drzewa, a następnie malowane żywymi kolorami, zbliżonymi

32 O kolorystyce skrzyń dolnośląskich malowanych na niebiesko i różowo wspo
mina R. R e i n f u s s w swej pracy Ludowe skrzynie malowane, Warszawa 1954, 
s. 46, 47.



do barwy kamieni. Podobne wspaniale trony odtworzone są na ścianach 
wnętrza kościoła NPM w Toruniu33, na obrazach znajdujących się 
w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu i in .34

Omówione przykłady siedzisk słupkowych i skrzyniowych, które 
widać w miniaturach naszego kodeksu, dają ogólną orientację w kie
runkach możliwości kształtowania się różnych form siedzisk używa
nych w średniowiecznej Polsce.

Jest rzeczą zrozumiałą, że ogół ówczesnego społeczeństwa, a w szcze
gólności warstwy ubogiej ludności nie używały żadnych siedzisk, spo
czywając najczęściej bezpośrednio na glinianej, ziemnej lub drewnianej 
podłodze. Świadczyć o tym mogą niektóre przedstawione na miniaturach 
postacie (miniatury 4, 11, 18, 32, 35, 49, 50 i 59) spoczywające bezpo
średnio na podłodze. Luksusem dla tej ludności mógł być zapewne nawet 
zwykły opisany powyżej stołek. Większość mebli siedzeniowych wyobra
żonych w naszym rękopisie przedstawia formy, które służyć musiały 
warstwom możnych.

Przy omawianiu kształtów mebli i motywów^ zdobniczych, jak np. 
ślimakowego na słupkach siedziska widocznego w miniaturze, zwrócono 
uwagę na podobne motywy w innych zabytkach (np. polichromia strze
lecka). Mogłoby to świadczyć o ewentualnym stosowaniu tych form na 
ówczesnych meblach śląskich. Nie ma jednak żadnych dowodów, że tak 
było w istocie. Zaznaczyć więc należy, że wprowadzanie zbyt pochop
nych i daleko idących wniosków na podstawie .wyglądu siedzisk słupko
wych i skrzyniowych przedstawionych w miniaturach wydaje się być 
nieostrożne z uwagi na powszechność stosowania podobnych form 
w ówczesnej ikonografii różnych krajów.

Ł o ż a .  Na miniaturach rękopisu znajdują się również odtworzenia 
kilku kształtów łóż, od najprostszych i skromnych w wyglądzie aż do 
bardzo okazałych budową i dekoracją. Ponieważ niektóre z tych łóż wy
kazują cechy stylowe mebli romańskich, a inne gotyckich, należy przy
najmniej pokrótce dla porównania omówić formy, które występują 
w naszej ówczesnej ikonografii.

Do sztuki romańskiej zaliczyć należy łoża widoczne na dwu scenach 
drzwi katedry gnieźnieńskiej35, na tympanonie kościoła parafialnego

33 Na powierzchniach przypór wystających do wnętrza południowej nawy bocz
nej kościoła NMP w Toruniu zachowało się dotąd 11 malowanych przedstawień 
tronów gotyckich. Trony te posiadają monumentalne rozmiary i odznaczają się 
bogatymi kształtami przypominającymi tron św. Jadwigi z kodeksu brzeskiego. 
Por. S t a n g e ,  Deutsche Malerei..., Bd. II, Berlin 1936, fig. 95 i 115.

34 Por. S t a n g e ,  op. cit., Bd. I, fig. 182 i Bd. II, fig. 75.
35 Fotografie obu tych przedstawień łóż zamieszcza D o b r z e n i e c k i ,  op. cit., 

ryc. 1, 7.



w Wysocicach36, na kielichu Konrada I, księcia mazowieckiego (około 
1228—1237), na portalu i tympanonie pochodzącym z opactwa św. Win
centego na Ołbinie we Wrocławiu 37, na polichromii kościoła w Strzelcach 
koło Sobótki38 i in. Cechę stylową mebli tego okresu stanowiły zastoso
wane do ich budowy elementy toczone w postaci narożnych słupków 
nośnych (zakończonych u góry kulami) i używane na ściankach motywy 
dekoracyjne, jak np. romańskie arkady, balustrady, kolumienki itp. 
szczegóły.

Inne motywy dekoracyjne posiadają przedstawienia łóż gotyckich, 
które widać np. na tryptyku Wita Stwosza (1489 r .)39, kołysce jasełko
wej z klasztoru św. Andrzeja w Krakowie (początek XVI w .)40, na 
fragmencie tryptyku znajdującego się w dawnej Akademii Umiejętności 
w Krakowie (XV w .)41, w tryptyku kaplicy św. Anny w Olkuszu 
(XV w .)42 i w innych zabytkach. Ogólną cechą wyróżniającą łoża tego 
okresu jest zastosowanie do budowry konstrukcji ramowej, użycie do 
dekoracji motywów rzeźbionych ostrołuków, maswerków i form roślin
nych, jak np. wijącej się łodygi winnej latorośli lub trójlistków.

Przechodząc do rozpatrywania kształtów łóż uwidocznionych w na
szym kodeksie, stwierdzić należy, że najmniej możliwości poznania for
my i konstrukcji dostarczają nam cztery łoża (miniatury nr 46, 47 i 48 — 
rys. 22, 19, 21 i 18) w zupełności zasłonięte pofałdowaną tkaniną, o któ
rych budowie trudno cokolwiek powiedzieć.

Jest zrozumiałe, że za zupełnie prymitywne legowisko uważać moż
na dwie poduszki ułożone na podłodze, służące do oparcia głowy pod
czas leżenia, jak to widać na miniaturze nr 49, przedstawiającej postać 
św. Jadwigi unoszącą się w powietrzu w pozycji leżącej.

Na każdym ze wspomnianych dotąd czterech przedstawieniach łóż 
pokazane są w wezgłowiu dwie poduszki służące do oparcia głowy. Ów
czesna pościel składała się z płaskiej poduszki koloru czerwonego, żółte
go lub niebieskiego, rzadziej białego, udekorowanej na narożach okrą
głymi guzami lub frędzlami. Okazałe nakrycie łoża księcia Henryka 
przedstawia miniatura nr 3 — rys. 25. Ma ono z wierzchu kolor nie
bieski z szerokimi białymi i wąskimi czerwonymi paskami, spód jest 
koloru czerwonego.

34 Por. przyp. 15
37 S w i e c h o w s k i ,  op. cit., ryc. 598, 512, 515, 518 i 519.
38 D ob  r o w o l s  k i, Śląskie malarstwo..., s. 113—117, tabi. XXV.
39 F. K o p e r a ,  Wit Stwosz w Krakowie (Rocznik Krakowski, t. X, Kraków 

1907, s. 32—33, fig. 18).
40 P a g a c z e w s k i ,  op. cit., s. 119—120, fig. 15.
41 S o k o ł o w s k i ,  op. cit., s. 79—80, fig. 3.
42 K o p e r a ,  Dzieje malarstwa..., t. I, s. 214—217, tabl. 17.



Inny rodzaj łoża mogą stanowić prymitywne formy przedstawione 
na miniaturze nr 32 — rys. 20. Widzimy tu chorych leżących na łożach, 
które, jak można się domyślać, tworzą niskie, zbite z desek skrzynie-paki, 
wewnątrz których kładziono siennik. Pod głową jednej postaci jest uło
żona poduszka koloru białego pozbawiana narożnych ozdób, które wi
dzieliśmy na innych łożach. Jedynie pościel okrywająca leżących wyka
zuje bardziej bogaty wygląd. Ozdobiono ją ornamentem w postaci kratki 
z zaznaczonymi w jej polach motywami krzyżykowymi. Nie jest również 
wykluczone, że przedstawione tu postacie starał się iluminator uwidocznić 
jako leżące na wypełnionych słomą siennikach ułożonych bezpośrednio 
na podłodze.

Obydwa rozwiązania uważać można za najprymitywniejsze łoża, któ
re, być może, były używane w owych czasach przez biedną ludność, po
dobnie jak opisany stołek. Większa część ludności używała za posłanie 
w owych czasach i jeszcze w późniejszych stuleciach ułożonych na po
dłodze futer zwierzęcych, tkanin, słomy lub nawet mchu.

Prymitywne wczesnośredniowieczne legowisko, składające się z re
gularnie pofałdowanej tkaniny, ułożonego na nim przykrycia i poduszki, 
bezpośrednio leżące na podłodze przedstawia romański tympanon kościoła 
parafialnego w Wysocicach 43.

Łoże zbudowane z drzewa przy zastosowaniu konstrukcji stolarskiej 
zostało uwidocznione na miniaturze nr 8 — rys. 23. Składa się ono z czte
rech pionowych słupków narożnych, które zostały usztywnione i powią
zane wpuszczonymi w nie deskami tworzącymi ściany boczne. Jego de
korację stanowią prostokątne pionowe okienka zakończone u góry półko
lami. Schematycznie zaznaczane zgrubienia wierzchołków słupków nie 
pozwalają rozpoznać, czy starano się w ten sposób pokazać uproszczone 
formy ślimakowe, czy zarysy głów zwierzęcych, znane nam z opisanych 
siedzisk. W wezgłowiu łoża widać dwie duże poduszki ozdobione na na
rożach frędzlami. Jak można sądzić na podstawie znacznej wysokości 
bocznych ścianek łoża, jego wnętrze wypełniał gruby siennik. Łoże 
osłania i dekoruje od góry baldachim. Zrobiony on jest z kilku dwuspa
dowych małych daszków opartych na przodzie o poziomą beleczkę. Spływ 
wody z dwu połaci daszków baldachimu odbywa się poprzez półokrągłe 
drewniane rynny. Wnętrze baldachimu oświetlają małe specjalne otwo
ry, widoczne na poszczególnych połaciach z nadbudowanymi daszkami, 
tzw. świetliki. Daszki świetlików pokryto dachówką ułożoną w tzw. ko
ronkę, pozostałe połacie wypełnia, jak można się domyślać, dachówka 
tzw. rzymska.

Zastosowane na ściankach łoża motywy ażurowych okienek często

43 Por. przyp. 15



TABLICA III

Rys. 18—25: łoża

Sobótka R. XII 1957, z. 2 2



się spotyka w naszej ikonografii. Znajdujemy je bowiem na zabytkach 
z okresu romańskiego w postaci małych okienek i zbliżonych do nich 
.kształtem arkadek, dekorujących łoża przedstawione np. na portalu 
i tympancnie z opactwa ołbińskiego u , i na innych obrazach mebli, jak 
np. na siedzisku słupkowym — fragment tympanonu bazyliki św. Jadwi
gi w Trzebnicy (pierwsza połowa XIII w .)44 45; siedzisku skrzyniowym — 
fragment kielicha Konrada I, księcia mazowieckiego (około 1223—1237); 
żłóbku — fragment kielicha wyżej wymienionego 46 i innych.

W przedstawieniach mebli gotyckich na naszych zabytkach znajduje
my zastosowane motywy dekoracyjne w postaci małych wnęk i okienek 
zakończonych u góry ostrołukiem, a czasem półkolem, jak np. na zapiec
ku i podstawie dwu siedzisk widocznych w tryptyku kościoła wT Miku- 
szowicach 47. na siedziskach z pięczęci Władysława Łokietka i Kazimie
rza  Wielkiego48, na siedzisku z tryptyku Sw. Trójcy w katedrze na Wa
welu49, na ławkach z tryptyku Wita Stwosza50 i na oryginalnych za
bytkach, jak np. na szafie Jana Paszkowica wT Muzeum Archidiecezjal
nym we Wrocławiu (r. 1455) 51, na stallach w Skrzyszowie koło Tamo
wa 52, w Szamotułach w Wielkopolsce (XV w.)53 i w innych zabytkach.

Jeszcze bogatszą formę otrzymało łoże, które znajdujemy na minia
turze n r 3 — rys. 25. Łoże to jest podobne do poprzednio opisanego. 
Posiada bowiem zupełnie zbliżone kształtem słupki narożne, powtarza 
też motyw ażurowych okienek na dłuższej ścianie skrzyni — boku łoża. 
Czoło łoża tworzą dwa słupki powiązane wąską poziomą deszcz ułką. Bar
dzo interesującym szczegółem jest pozioma beleczka-listwa uwidoczniona 
u dołu dłuższej ścianki łoża, którą zaznaczono dwoma poziomymi linia
mi. Z lewej strony, tj. w pobliżu wezgłowia, widać jej zakończenie, co 
utrudnia zrozumienie funkcji tej listwy w budowie ścianki. Domyślić 
się można, że wr ten sposób wyobrażono beleczkę y/puszczoną oboma 
końcami w słupki. Stosowano ją przypuszczalnie dla wzmocnienia sa
mej ścianki i silniejszego powiązania jej ze słupkami. Deska udekoro

44 Por. przyp. 37.
45 D o b r o w o l s k i ,  Sztuka na Śląsku..., s. 40, ryc. 7a.
48P r z e ź d z i e c k i  i R a s t a w i e c k i ,  op. (At., ser. 1, ilustracje bez nu

meracji.
47 S z a b ł o w s k i ,  op. cit., ryc. 5 i 11.
48 Por. przyp. 20 i 21.
49 Por. przyp. 26.
50 K o p e r a ,  Wit Stwosz..., s. 10, fig. 11; s. 35—37, fig. 21.
51 M. R e h o r o w s k i ,  Jana Paszkowica gotycka szafa z roku 1455 (Kuźnica 

Kapłańska, R. III, nr 20, 1 XI 1955, s. 17—18, ryc. 1).
62 T o m k o w i e  z, Gothisćhe Holzgegenstände..., s. 229—230, fig. 10.
53 J. K o h t e ,  Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen. Bd. III: Die 

Landkreise des Regierungsbezirks Posen, Berlin 1896, s. 53.



wana wyciętymi na wylot okienkami mogła być bardzo słaba i narażona 
na złamanie.

Zastosowanie dwu listew poziomych, tzn. u góry i u dołu szerokiej 
deski, wpuszczonych w dwa słupki narożne stwierdzić można również 
na ściance łoża (9) pochodzącej z XI stulecia, a znalezionej podczas prac 
wykopaliskowych w r. 1931 na Ostrówku w Opolu 54 55. Jest możliwe (są
dząc na podstawie podobieństwa ze znalezioną ścianką), że deska bocznej 
ściany łoża widocznego na miniaturze rękopisu była na końcach wpu
szczona na czopy w gniazda słupków. Celem zabezpieczenia słupka przed 
zbytnim osłabieniem wywołanym wykonanymi w nim otworami dla osa
dzenia cżopów rozmieszczano je zwykle na różnych wysokościach. Łoże 
to osłania od zewnątrz budowla podobna do szopy, posiadająca cztero
spadowy dach pokryty gontami. Wspiera się on na czterech słupach po
wiązanych z okapem ukośnymi zastrzałami (por. szopę z zastosowanymi 
zastrzałami widoczną na obrazie w kaplicy św. Wawrzyńca w Mal
borku) 5\

Sarkofag św. Jadwigi, widoczny na miniaturze nr 52 — rys. 24, jest 
najokazalszym łożem, jakie znajdujemy w naszym rękopisie. Ma ono 
wygląd małej świątyni, którą dodatkowo osłania od zewnątrz dach-balda
chim wsparty na czterech słupach. Sarkofag tworzy skrzynia z wysta
jącym cokołem, udekorowana powyżej legowiska arkadami i dachem 
z trzema wieżyczkami. Środkową wieżyczkę o przekroju poziomym 
w kształcie umiarowego wieloboku nakrywa wysoki dach obity niebieską 
blachą. Pozostałe dwie skrajne wieżyczki w kształcie domków nakrywają 
dwuspadowe dachy pokryte czerwoną dachówką. Półkoliste arkady wspie
rają się na kolumienkach. Całość przejawia cechy stylowe okresu przej
ściowego pomiędzy sztuką romańską a gotykiem. Romański kształt mają 
zakończone u góry półkolem arkady widoczne na środkowej partii sarko
fagu i skrajnych wieżyczkach. Na frontowej ścianie wieżyczki widać go
tyckie, ostrołukowe okienko wypełnione maswerkiem. Budowla osłania
jąca łoże od zewnątrz przypomina kształtem otwartą szopę, spotykaną 
dziś jeszcze w budownictwie wiejskim. Do interesujących szczegółów tej 
budowli należą ukośne zastrzały, wzmacniające miejsca połączeń słupów 
z poziomymi belkami (okapem) dolnej partii dachu. Dachy wieżyczek 
szopy i wieżyczek nad łożem (sarkofagiem) pokryto dachówką ułożoną 
w koronkę, inne dachówką rzymską. Do dachu od spodu przymocowana 
jest lampa służąca do oświetlenia przestrzeni wokół grobowca.

Aczkolwiek malowidło wyobraża sarkofag, to kształtem swym w ogól
nej koncepcji przypomina ówczesne łoża znane nam z oryginalnych

54 R e h o r o w s k i ,  Meble polskich feudałów..., tabi. I, ryc. 6.
55 Por. S t a n g e ,  op. cit., Bd II, ryc. 106.



obcych zabytków. Do dekoracji takiego łoża używano nie tylko romań
skich motywów arkadowych i gotyckich, ostrołukowych okienek, lecz 
również baldachimów i wieżyczek przejętych z architektury do wzbo
gacenia wyglądu średniowiecznego mebla stylowego.

Na powyższym przykładzie kończą się niniejsze rozważania na temat 
wyobrażeń łóż przedstawionych w naszym rękopisie. Wspomnieć jeszcze 
można o pewnych formach zbliżonych swoją funkcją do opisanych. Są 
to łoża-mary przedstawione na miniaturach nr 19 i 50. Tworzą je nosze 
złożone z dwu żerdzi z rozpiętym na nich całunem, na których ułożono 
zwłoki zmarłych. Żerdzie zawieszano na dwu parach kozłów (por. mi
niatura nr 19). U wezgłowia i u nóg ustawiano podczas ceremonii dwie 
pary wysokich świeczników ?. palącymi się świecami.

Jak więc widzimy, w miniaturach kodeksu są reprezentowane formy 
najprostszych łóż, jak skrzyniowe prycze, na których spać mogli naj
biedniejsi (por. nr 32 — rys. 20), skromne — jak można się domyślać — 
łoża zasłane w całości pościelą (por. nr 46, 47 i 48 — rys. 22, 19, 21 i 18), 
jak również okazałe przykłady widoczne na pozostałych miniaturach 
(por. nr 52, 8 i 3 — rys. 24, 23 i 25).

Niektóre postacie przedstawione są na łożu w postawie siedzącej, co 
stanowi cechę charakterystyczną wyobrażeń romańskich. Z tego powodu 
przypuszczalnie większość łóż posiada znacznie wyżej wzniesione posła
nie w partii wezgłowia aniżeli od czoła, co najwyraźniej można zauwa
żyć na miniaturach nr 32 — rys. 20, nr 46 — rys. 22, nr 47 — rys. 21 i 19.

Na podstawie podobieństwa szczegółów łóż i siedzisk wyobrażonych 
na miniaturach nr 3 i 8 — rys. 6, 7, 23 i 25 oraz tronu przedstawionego 
na miniaturze nr 13 — rys. 1 sądzić można, że już wówczas istniały 
zapewne komplety mebli, które dziś moglibyśmy określić mianem „garni
turu“. Celem uzyskania jednolitego wyrazu kompozycji „kompletu“ 
pięciu wyobrażonych mebli stosowano — jak to widać na wymienio
nych przykładach — jednakowe zakończenia słupka i motyw arkadowy 
(okienkowy).

Pewne zastrzeżenia budzić mogą kształty niektórych baldachimów, 
które widać na miniaturach nr 3, 8 i 52 — rys. 25, 23 i 24. Nie jest 
wykluczone, że chodziło tu o przedstawienie w zmniejszonej skali — 
w stosunku do mebli — budowli, jak np. ówczesnych kościołów i pa
łaców. Konieczność wyobrażenia w odpowiedniej wielkości na miniatu
rze postaci św. Jadwigi i Henryka Brodatego lub innych dostojników 
spowodowała potrzebę dostosowania do ich wzrostu wymiarów wyobraża
nych mebli. Natomiast zupełnie swobodnie potraktowano w stosunku do 
postaci wielkość budynków, które tworzą tylko oprawę dla toczącej się 
fabuły Legendy. W rezultacie widoczne w miniaturach postacie są nie
pomiernie za duże w stosunku do otaczających je budynków.



Przedstawienia łóż okazane w miniaturach kodeksu nie różnią się 
w zasadzie kształtem i sposobem dekoracji od przykładów tego rodzaju 
mebli znanych z obcej ikonografii. Sądzić tak można na podstawie za
stosowanych do dekoracji łóż w miniaturach kodeksu motywów arkado
wych (okienkowych), zgrubień w wierzchołkach słupków narożnych 
i baldachimów, które to szczegóły, a nadto takie, jak np. charakterystycz
ny układ fałd pościeli lub kształt poduszki, nie odbiegają wyglądem od 
podobnie pokazanego detalu w innych przykładach naszej i obcej ikono
grafii. Na marginesie zaznaczyć można, że występującą w dwu miniatu
rach rękopisu (nr 32 i 35 — rys. 20 i 23) tkaninę zaścielającą łoże i stół, 
a ozdobioną wzorem kratki z krzyżykami, niektórzy uczeni (Stronczyń- 
ski)56 uważają za wyrób śląski. Motyw kratki z krzyżykiem powtarza 
się również na innych zabytkach pochodzenia śląskiego, jak np. na pie
częci Konrada III. księcia oleśnicko-namysłowskiego57, i ściance łoża (?) 
znalezionej w wykopaliskach na Ostrówku w Opolu58.

S t o ł y .  Miniatury kodeksu zawierają pięć obrazów stołów. Odpo
wiadają one w wyglądzie stołom występującym w ikonografii okresu 
romańskiego. Wynika to wyraźnie z porównania ich z przedstawieniem 
stołu w jednej ze scen brązowych drzwi katedry gnieźnieńskiej 59. Ten 
rodzaj stołów, jak wspomniany, pochodzący z drzwi gnieźnieńskich, 
i odtworzone na miniaturach kodeksu (nr 20 i 26 — rys. 26 i 27), wy
stępuje dość często w obcej ikonografii w scenach Wieczerzy Pańskiej. 
Stoły te są przeważnie zupełnie zasłonięte obrusem zwisającym ku po
dłodze, trudne też z tego względu do poznania w szczegółach ich bu
dowy. Godny zanotowania jest charakterystyczny sposób przedstawiania 
nakrycia stołu i innych mebli (łoża). Zarówno w omawianym doku
mencie, jak też w innych miniaturach i obrazach ówczesnych powtarza 
się pewna maniera w ujęciu fałdów obrusa zwisających swobodnie i roz
szerzających się ku dołowi. Szczególnie wyraźnie widać podobieństwo 
pofałdowanej tkaniny (draperii) zaścielającej stoły i łoża występujące 
na miniaturach kodeksu do tych, które .przedstawione zostały na ro
mańskich łożach z fragmentów tympanonu portalu ołbińskiego 60, portalu 
wysocickiego61 i drzwi gnieźnieńskich62. Jeden z tych stołów, a miano
wicie widoczny na miniaturze nr 20 — rys. 26, jest okryty obrusem

59 Por. S t r o n c z y ń s k i ,  op. cit., s. 226.
57 R e h o r o w s k i ,  Ze studiów nad meblarstwem..., s. 122—123, ryc. 2.
58 Por. przyp. 54.
59 D o b r z e n i e c k i ,  op. cit., ryc. 9.
90 Por. przyp. 37.
61 Por. przyp. 15.
62 Por. przyp. 59.



posiadającym wzór złożony z siatki przecinających się ukośnie linii. 
Wszystkie pola tej siatki wypełniają małe równoległoboki (romby). Za
stawa na tych stołach (noże, talerze, dzban) odpowiada również kształ
tem tej, którą widzimy na stole przedstawionym na drzwiach gnieź
nieńskich.

TABLICA IV

Następne dwa obrazy stołów (miniatury nr 35 i 38 — rys. 28 i 29) 
ukazują nam więcej szczegółów budowy niż poprzednio opisane. Posia
dają one częściowo uwidocznione dolne fragmenty ukośnie względem 
siebie zestawionych słupków. Na podstawie tak fragmentarycznie przed
stawionej podstawy stołów nie można ustalić, czy pokazano w ten spo
sób stoły o podstawach kozłowych, czy złożonych z czterech oddzielnych



słupków ukośnie wpuszczonych w płyty. Kształt fałdów występujących 
na obu obrusach zakrywających płyty tych stołów podobny jest do 
poprzednio opisanych. Wydaje się, że przedstawione tu słupki są grubsze 
u góry, a cieńsze u dołu, jak to można sądzić z wyglądu jednego słupka 
widocznego na miniaturze n r 35 — rys. 2R. Na podstawie ich kształtu 
i analogii do innych obrazów można przypuszczać, że do budowy takich 
stołów używano toczonych słupków. Do porównania służyć może w y
gląd dwu stołów widocznych nä~ fragmencie tryptyku znajdującego się 
w kościele św. Katarzyny w Krakowie (XV w .)63. Podstawy tych stołów 
tworzą cztery toczone słupki ukośnie wpuszczone w prostokątne płyty. 
Dwie pary tych słupków usztywniają u dołu poziome (toczone) poprzecz
ki. Zastosowaną tu konstrukcją przypominają wspomniane powyżej 
jeszcze małe stołki, będące do dziś w użyciu w sprzętarstwie ludowym.

Podobną konstrukcję zastosowano do budowy stołu, który okazano na 
miniaturze nr 37 — rys. 30. Widzimy tu yrąski stół (sądowy) o prosto
kątnej płycie, w którą wpuszczono ukośnie cztery słupki. Na płycie 
zaznaczył miniaturzysta kółkami wyraźnie miejsca przenikania się słup
ków z płytą. Słupki są* znacznie grubsze u góry niż u dołu. Stoły i ławki 
o podobnej konstrukcji spotyka się jeszcze dziś wśród sprzętów ludo
wych, co wytłumaczyć można prostotą kształtu i budowy, łatwością 
wykonania przy użyciu najprostszych narzędzi. Opisane trzy ostatnie 
przykłady stołów stanowią bardzo cenny i unikatowy przyczynek do 
poznania kształtu tego rodzaju mebli, będących u nas w użyciu zapewne 
już od czasów najdawniejszych. Pomija się tu wzmianki o licznych 
wyobrażeniach stołów występujących w naszej ikonografii okresu go
tyckiego, które nie wykazują podobieństwa do stołów przedstawionych 
w miniaturach kodeksu. Romański kształt stołów i niektórych innych 
mebli wyobrażonych w miniaturach Legendy potwierdza pogląd Stron- 
czyńskiego o wcześniejszym pochodzeniu niektórych miniatur rękopisu 
od pozostałych gotyckich, powstałych równocześnie z tekstem 64.

Nie jest również wykluczone, że przedstawienia stołów i innych 
mebli w kodeksie powstały drogą przerysu z wcześniejszych wzorów. 
Na skutek powyższego określenie daty powstania miniatur na podsta
wie stylowego wyglądu przedstawień mebli jest dotąd sprawą trudną. 
Pełne opracowanie naukowe kodeksu, być może. umożliwi ustalenie daty 
wykonania miniatur.

S k r z y n k i .  Na miniaturach rękopisu nr 29 i 41 — rys. 31 i 32 wi
doczne są dwie małe skrzynki. Pierwsza z nich ma kształt małego domku

63 Por. K o p e r a ,  Dzieje malarstwa..., t. I, s. 197, fig. 169.
94 Por. S t r o n c z y ń s k i ,  op. cit., s. 15.



0 dwuspadowym dachu. Na przedniej ścianie skrzynki widać zaznaczo
ny schematycznie zamek. Narysowane na grzbiecie jej dwa półkola 
przedstawiają zapewne uchwyt. Na skutek podobieństwa, które wyka
zuje wieko wyobrażonej skrzynki do dwuspadowych dachów skrzyń 
romańskich 65, przypuszczać można, że ta miniatura jest również dawniej
szego pochodzenia niż rękopis. Na marginesie zaznaczyć należy, że tra
dycję tego rodzaju form skrzyń romańskich konserwatywnie utrzymują 
dotąd niektóre polskie skrzynie ludowe, posiadające dwuspadowe dachy, 
jak np. z kościoła w Pasymiu pow. Szczytno, o nie ustalonej dacie 
powstania, znajdująca się dziś w Muzeum Mazurskim w Olsztynie66, 
skrzynia z Ligotki Kameralnej na Śląsku Cieszyńskim z r. 1771, będąca 
dawniej w Muzeum Śląskim w Katowicach, a zaginiona w czasie ostat
niej wojny67, skrzynia pochodząca z Czchowa lub Bochni z w. XVI— 
XVII, należąca obecnie do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarno
w ie68. Drugi przykład zachowanej na jednej z miniatur skrzynki nie 
przedstawia specjalnie interesującego zagadnienia dla badań nad historią 
meblarstwa. Jest to mała skrzynka bez wieka, będąca zapewne pudłem 
zbitym z desek.

P u l p i t y .  Dalsze interesujące kształtem meble średniowieczne 
przedstawiać mogą pulpity widoczne na miniaturach nr 26 i 55 — rys. 33
1 34 naszego kodeksu. W obu pulpitach występuje niemal jednakowa 
konstrukcja. Tworzą ją dwa pionowe słupki (wpuszczone w pierwszym 
przykładzie w blokową podstawę) połączone dwoma poprzeczkami, w któ
rych wykonano gniazda dla wprowadzenia ruchomej śruby, do której 
przymocowana jest u góry pochyła płyta służąca do oparcia księgi. Oba 
kształty nie wykazują specjalnych cech, które by pozwoliły na ustale
nie stylu tych mebli. Zastosowanie w pulpicie śruby poruszającej się 
V / łożyskach wykonanych w poprzeczkach mogłoby świadczyć o silnie 
rozwiniętej już wówczas technice tokarskiej, umożliwiającej wykonanie 
tak stosunkowo precyzyjnych robót. Wysoki poziom robót tokarskich 
w dawnej Polsce potwierdzają dobitnie liczne drobne fragmenty toczo
nych mebli, znalezione w znacznych ilościach na Ostrówku w Opolu. 
W średniowieczu pulpity używane były zarówno w chórze kościoła, jak 
również w refektarzach kościelnych.

Ś w i e c z n i k i .  Do drobnych sprzętów, które mogą nam jeszcze uzu-

8S Por. S c h m i t z ,  op. cit., rys. 30, 31, 34, 38.
96 H. S k u r p s k i, Sztuka ludowa Mazur i Warmii, Olsztyn 1948, tabi. I.
87 T. D o b r o w o l s k i ,  Sztuka województwa śląskiego, Katowice 1930, s. 119— 

120, ryc. 132.
88 R e h o r o w s k i ,  Meble polskich feudałów..., ryc. 9.



pełnić nasze wiadomości o meblach średniowiecznych, należą przedsta
wione na miniaturach kodeksu (nr 19, 21, 50 i 52 — rys. 35, 36, 37 i 38) 
świeczniki. Mniejsze z nich, widoczne na miniaturach nr 21 i 51 — rys. 
37 i 38, służyły — jak widać — do ustawiania świec na ołtarzach. Mają 
one kształt małych, toczonych, niskich balustradek. Na podstawie powta
rzalności tej formy w innych przedstawieniach na naszych romańskich 
zabytkach można sądzić o ewentualnym stosowaniu takiego detalu w ów
czesnym rodzimym sprzętarstwie. Motyw balustradowy występuje bo
wiem również na siedzisku i łożu romańskim w gotyckiej polichromii 
prezbiterium kościoła w Strzelcach koło Sobótki69 i na tronie wyobra
żonym we fragmencie pateny do kielicha Konrada I, księcia mazowieckie
go 70, na zabytkach niewątpliwie polskiego pochodzenia. Na podstawie 
wyglądu świeczników w naszyn^ kodeksie trudno domyślić się, czy to
czono je z drzewa, kamienia czy metalu (cyny lub srebra). Dodać można 
jeszcze kilka wiadomości na temat wykonania ówczesnych świec. Spo
rządzano je z wosku, okręcając urobiony wałek wokół knota, dzięki 
czemu uzyskiwano na pobocznicy świecy śrubową linię. Na podstawie 
stożkowego kształtu tych świec można dalej wnioskować, że wałek 
z wosku miał przekrój zwężający się 71. *

Nieco bogatszy kształt mają dwa świeczniki, wyższe od poprzednio 
opisanych, ustawione przy katafalkach, które widać na miniaturze nr 
19 — rys. 35 i 36. Posiadają one znacznie szersze podstawy niż wierz
chołki dla nadania większej statyczności wysokiemu świecznikowi, w któ
rym tkwi duża świeca. Podobnie jak powyżej opisane mają one również 
kształt balustradowy. Widoczne na jednym z nich pośrodku zgrubienie, 
złożone jakby z dwóch krążków, jest może nawiniętym knotem służą
cym do zapalania świec. Świece tkwdące w tych świecznikach posiadają 
ten sam wygląd co poprzednio opisane.

A m b o n a .  Przedmiot wykonany z drzewa, nie będący meblem 
w pełnym tego słowa znaczeniu, przedstawia ambona widoczna na mi
niaturze nr 56 — rys. 39. Ma oma kształt skrzyni posiadającej podstawę 
złożoną z czterech słupków. Ciekawym szczegółem jej budowy są ćwierć- 
koliste' zastrzały wzmacniające połączenia słupków ze skrzynią. Po
wierzchnię skrzyni ambony pokrył miniaturzysta układem poziomych 
i pionowych kresek. Być może, że ściany takiej ambony budowano z pio
nowo ułożonych desek, połączonych w jedną całość za pomocą okuć

99 Por. przyp. 38.
70P r z e ź d z i e c k i  i R a s t a w i e c k i ,  op. cit., ser. 1, ilustracje bez nu

meracji.
71 Por. S t r o n c z y ń s k i ,  op. cit., s. 257.



TABLICA V

Rys. 35—38: świeczniki; 39: ambona; 40—41 lampy; 42—46 kadzie, beczki; 47—51:
drzwi

w postaci poziomo umocowanych taśm żelaznych przybitych gwoździa
mi. Zaznaczone na poziomych pasach kółka przedstawiać mogą główki 
gwoździ. Wspomniane powyżej zastrzały wykazują znaczne podobieństwo 
do zastrzałów widocznych na szopie-baldachimie łoża przedstawionego 
na miniaturze nr 3 — rys. 25.

L a m p y .  Dalszymi przedmiotami, o których jeszcze należy wspo
mnieć, są lampy (kaganki) widoczne na miniaturach nr 3 i 52 — rys. 40 
i 41. Tworzyły je przymocowane do powały dachu małe naczyńka, które 
służyły za zbiorniki na oliwę i knot. Z treści Legendy dowiadujemy się,



że podczas uroczystości ku czci św. Jadwigi używano lamp zawieszo
nych na sznurach do opuszczania^ i podnoszenia, co miało stwarzać dla 
uczestników efektowny widok.

K a d z i e ,  b e c z k i .  Kadzie i beczki widoczne są na miniaturach 
nr 18, 59, 17 i 49 — rys. 42—46. Kształtem swym i opracowaniem szcze
gółów świadczą one o wysokim poziomie rzemiosła ówczesnych bedna
rzy (por. miniaturę Bednarze z kodeksu Baltazara Behema) 72, których 
wyroby nie ustępowały przednim osiągnięciom tego rodzaju rzemieślni
ków.

D r z w i .  Na końcu należy jeszcze pokrótce omówić przedstawienia 
na niektórych miniaturach (nr 12, 61, 47, 7 i .15 — rys. 47—51) naszego 
kodeksu drzwi. Kształt ich nie wnosi nic specjalnie interesującego do 
studiów nad sprzętarstwem. Bardziej natomiast godne uwagi są okucia, 
zawiasy widoczne na tych drzwiach. Mają one zakończenia złożone 
z trzech części: środkowej — poziomej o wrzecionowatym kształcie — 
i dwóch łukowo wygiętych, które wykonywano robotą kowalską z koń
cówki płaskiego żelaza. Są to typowo gotyckie zawiasy, które znamy 
z oryginalnych okazów naszego meblarstwa, jak np. z drzwiczek szafek 
ściennych kościoła św. Jakuba w Toruniu (XV w.), z drzwi wspomnia
nej szafy archiwalnej Jana Paszkowica i z innych zabytków.

Analogie kształtu mebli utrwalonych w miniaturach kodeksu brzeskie
go do przedstawień pochodzących z innych zabytków rodzimej ikono
grafii zostały ogólnie wskazane powyżej. Zastanowić się jeszcze wypada 
nad podobieństwem mebli z miniatur kodeksu do utrwalonych w obcej 
ikonografii z okresu gotyckiego. Stosunkowo dość znaczne podobieństwo 
łączy je z czeską ikonografią. Można to stwierdzić porównując tron św. 
Jadwigi (rys. 17) z szeregiem przedstawień tronów pochodzenia czeskie
go, jak np. odtworzonego na obrazie Madonny z Kłodzka 73 lub w scenie 
ołtarza znajdującego się w klasztorze w Vyssi Brod (Hohenfurth) i in. 
Widoczne na jednej ze scen tego ołtarza przedstawienie łoża znajdujące
go się we wnętrzu otwartej szopy zdradza duże podobieństwo do formy 
widocznej na miniaturze naszego kodeksu (rys. 25). Do baldachimów 
widocznych na miniaturach kodeksu nr 1 i 2 — rys. 15 jest bardzo po
dobny baldachim przedstawiony na miniaturze biblii Wielisława (Veli-

72 P r z e ź d z i e c k i  i R a s t a w i e c k i ,  op. cit., ser. 3, ilustracje bez nu
meracji.

73 Obraz Madonny z Kłodzka ufundował arcybiskup praski Amosta z Pardubic 
(1343—1364) dla klasztoru w Kłodzku. Por. D o b r o w o l s k i ,  Śląskie malarstwo... 
s. 121—123, tabi. XXXVII.



slav) 74. Szczegóły ukazanego tam tronu podobne są do tych, które wi
dać na rys. 16.

Jednym ze źródeł architektonicznego kształtowania się form przed
stawień mebli jest kierunek rozwijany przez dzieła Giotta i jego na
stępców, malarzy włoskich, jak np. pracującego na dworze papieskim 
w Awinionie Simona Martiniego. Dzieła Giotta zawierają liczne obrazy 
tronów podobnych do okazanego w naszym kodeksie tronu św. Jadwigi. 
Widać je na malowidłach i mozaikach zdobiących wnętrza kościołów’, jak 
np. w kościele św. Franciszka w Asyżu, a w Rzymie w kościele S. Maria 
Trastevere oraz w zakrystii św. P io tra75. Architektoniczną oprawę tro
nów podobną do tej, która dekoruje tron św. Jadwigi, spotykamy rów
nież na przedstawieniach tronów występujących w ikonografii sztuki 
starochrześcijańskiej i bizantyńskiej. Gotyckie malarstwo wTłoskie wy
warło przemożny wpływ na twórczość w  Polsce i Czechach. W latach 
1325—1350 dają się zauważyć wpływy Awinionu na sztukę w Polsce 
i Czechach na skutek kontaktów tych krajów z siedzibą ówczesnego 
papiestwa. Zaznaczyć jeszcze należy, że pewne przedstawienia z zakresu 
meblarstwa w ikonografii niemieckiej wykazują również podobieństwo do 
mebli kodeksu brzeskiego 76.

Z kolei można stwierdzić podobieństwo kształtu mebli w miniatu
rach omawianego zabytku do stylu reprezentowanego przez miniatury 
francuskie77; zepewme wywarły one znaczny wpływ na powstanie ilu
minowanych rękopisów polskich i czeskich.

W rezultacie niezmiernie trudno jest ustalić odrębne cechy narodo
we przedstawionego sprzętarstwa na podstawie materiału dostarczo
nego przez omawiany rękopis. Przypuszczać też można, że przedstawie
nia mebli i innych przedmiotów widoczne w obrazach Legendy w pew
nym tylko stopniu powtarzają formy sprzętów istniejących w średnio
wieczu na Śląsku. Poważną rolę w ukształtowaniu ich wyglądu ode
grała zapewne swobodna fantazja artysty, przedstawiającego często 
szczegóły miniatur w sposób nie zawsze zgodny z rzeczywistością. Po
nadto uwzględnić należy możliwość stosowania pewnych konwencjo
nalnych form przyjętych w miniatorstwie średniowiecznym. Sądzić 
można, że prowadzone dziś i w przyszłości badania nad polskim me
blarstwem zabytkowym wyjaśnią wiele niejasnych na razie problemów 
i ustalą bardziej ścisły związek między formami, które przekazuje nam

74 Por. A. M a t e j c e  k, Die böhmische Malerei des XIV Jahrhunderts, Leipzig 
1921, ryc. 1.

75 Por. K o p e r a ,  op. cit., s. 36, 40.
76 Por. S t a n g e ,  op. cit., t. I, ryc. 182.
77 W a l i c k i  i S t a r z y ń s k i ,  op. cit., s. 60.



ówczesne iluminatorstwo, a konkretnym stylem meblarstwa danej epoki 
w Polsce.

DODATEK

Jak już wspomniano na wstępie, inicjatorem rękopisu był Ludwik I, 
książę piastowski na Brzegu, Legnicy i Lubinie, pochodzący z ro
du wywodzącego! się od św. Jadwigi i jej męża Henryka Brodatego. 
Wykonał rękopis na zarządzenie Ludwika I Mikołaj Pruzia na przed
mieściu Lubina (Lubin leży 3 mile na północ od Legnicy, a IOV2 mili 
od Wrocławia). Powiadamia nas o tym wyraźnie końcowy ustęp Legendy, 
który brzmi:

Explicit legenda maior et minor de sancta hedwigi anno domini millesimo 
trecentesimo quinquagesimo tercio consummata. Conparata autem per inclitum 
ducem dominum Lodewicum ducem slesie et dominum legniezensem in honore 
beate hedwigis quondam ducisse slesie tociusque polonie, scripta est autem 
per manus nycolai pruzie fozis ciuitatem lubyn. Quam qui legerit ut audierit 
in benediccione recipiat nomina supradictorum, ut cum omnibus fidelibus de
functis uitam pariter et requiem capiant sempiternam.

Tłumaczenie tego tekstu dokonane na język polski przez Kazimierza 
Stronczyńskiego brzmi następująco:

Tu kończy się legenda większa i mniejsza o świętej Jadwidze. Ukończona 
w roku Pańskim tysiącznym trzechsetnym pięćdziesiątym trzecim. Sprawiona 
przez oświeconego książęcia pana Ludwika, książęcia śląskiego i pana na 
Legnicy na cześć błogosławionej Jadwigi, niegdyś księżny Śląska i całej Polski, 
a pisana ręką Mikołaja Pruzia z przedmieścia lubińskiego, którą kto będzie 
czytał albo czytaną słyszał, niech błogosławi imiona wyżej wymienionych, aby 
ze wszystkimi wiernymi zmarłymi osiągnęli żywot i odpoczynek wieczny.

Tyle mówi nam tekst Legendy o wykonawcy rękopisu. Na podstawie 
powyższego trudno nam dziś stwierdzić, czy również miniatury są dzie
łem Mikołaja Pruzi. Kazimierz Stronczyński, który zbadał oryginał rę
kopisu (tekst i miniatury), przypuszcza, że jedynie pierwszych dziewięć 
miniatur pochodzi prawdopodobnie z tego samego okresu co pismo78, 
z czego bynajmniej nie wynika, że wykonał je Mikołaj Pruzia.

Z dzisiejszych badaczy Dobrowolski sądzi, że miniatury kodeksu wy
konali dwaj artyści79 *, inni, jak np. uczony niemiecki A. Stange, przy
puszczają nawet, że miniatury wykonało kilku iluminatorów 90. Autorstwo 
miniatur Legendy nie zostało dotąd wyjaśnione. Być może, że szczegóło
we badania rękopisu w przyszłości pozwolą ustalić twórcę miniatur. Ba
dacz niemiecki A. Wolfskran przypuszcza, że Pruzia był Słowianinem,

78 S t r o n c z y ń s k i, op. cit., s. 15.
79 D o b r o w o l s k i ,  Sztuka na Śląsku..., s. 181.
"* S t a n g e ,  op. cit., s. 172.  ̂ -



„dass er ein Slave gewesen, ist sowohl aus seinem Namen, als auch 
fernerem Angabe, »foris, cuitatem lubyn« mehr als wahrscheinlich“ 
(por. A. W o l f s k r o n ,  op. cit., s. 127). Inni autorzy niemieccy z później
szych czasów nie są już tak bezstronni w swych domysłach, jak A. Wolfs
kron i sądzą, jakoby Mikołaj Pruzia był Niemcem. Zaopatrują przeto 
cytowane nazwisko Nikolaus Pruzie w komentarz „aus Preussen?“ — na 
razie jeszcze ze znakiem zapytania. Jest zrozumiałe i słuszne, że wybitni 
polscy uczeni interesujący się naszym zabytkiem, jak np. Tadeusz Do
browolski, Feliks Kopera, Marian Morelowski, "Władysław Podiacha, 
Aleksander Semkowicz, Kazimierz Stronczyński i inni, zgodnie uważają 
Mikołaja Pruzię za Polaka. Na podstawie choćby tak łatwo spostrze- 
galnego podobieństwa, jakie zachodzi między nazwiskiem Pruzia a wy
mienianą w Legendzie o św. Jadwidze kilkakrotnie miejscowością Pru- 
zice (Albert, sędzia w Pruzicach, Zbylitko z Pruzie, Beatryx, czyli Beata, 
żona Zbylitka z Pruzie, Wacława, świekra Zbylitka z Pruzie — por. 
K. S t r o n c z y ń s k i ,  op. cit., s. 131—134), można raczej sądzić, że po
chodził on z tej miejscowości na Śląsku i że był Polakiem. Na Dolnym 
Śląsku znajdują się dwie miejscowości o nazwie Prusice (Prausnitz) 
w województwie wrocławskim, a mianowicie jedna w powiecie Milicz, 
druga w powiecie Złotoryja61. Dodatkowe informacje o tej miejsco
wości podaje Aleksander Semkowicz, cytując: „Prusicz (Pruśnica) villa. 
Vratislaviensis dioecesis“; „In opido Prusicz Wratislaviensis dyecesis...“, 
wyjaśniając w przypisie „Pruśnica, mila od Trzebnicy“ * 82. Niemiecki 
uczony J. G. Knie podaje, że Prusice (Prusicz) były w r. 1280 domeną 
Henryka IV, księcia wrocławskiego. Najstarsze wiadomości o tym mie
ście pochodzą z 1253 r . 83 Dalsze szczegółowe badania nauki polskiej 
pozwolą zapewne wy jaśnie ostatecznie zagadnienie polskości Mikołaja 
Pruzi.

Można jeszcze pokrótce wspomnieć o interesujących losach rękopisu 
od czasu jego powstania do chwili obecnej 84.

Zgodnie z zamierzeniem Ludwika 1 kodeks otrzymał klasztor pod

H1 S. R o s p o n d ,  Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, 
część 1, polsko-niemiecka, Wrocław—Warszawa 1951, s. 255.

82 S e m k o w i c z ,  Vita sanctae Hedwigis..., s. 624 i 977.
88 Por. J. G. K n i e ,  Alphabetisch-statistisch-topographische Übersicht der 

Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien, 
nebst beigefügter Nachweisung..., Breslau 1845, s. 509, 516 i 898.

84 Powyższe wiadomości o losach kodeksu podaje G o t s c h a l k ,  op. cit., s. 56— 
60, na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od Gutmanna. Autor niniej
szego artykułu nawiązał korespondencję z Gotschalkiem celem otrzymania adresu 
Gutmanna koniecznego dla ewentualnego pozwolenia sporządzenia reprodukcji 
fotograficznych z kodeksu. Korespondencja powyższa nie dała pozytywnego re
zultatu.



wezwaniem św. Jadwigi przy kolegiacie w Brzegu, ufundowanej przez te
go księcia. Po kasacji klasztoru brzeskiego w r. 1534 kodeks przeszedł na 
własność gimnazjum w Brzegu, które posiadało ten rękopis do r. 1630. Na
stępnie na polecenie księcia Jana Krystiana przejął zabytek zarządca bi
skupstwem w Nysie, Breuner. Z kolei rękopis przeszedł do rąk radcy ce
sarskiego Franciszka Gotfryda Troiło (por. epitafium za ołtarzem głów
nym w katedrze wrocławskiej) a następnie księżny Marii Benigny, 
żony Oktawiusza Piccolomini. W połowie XVII stulecia Maria Benigna 
ofiarowała rękopis klasztorowi pijarów w miejscowości Ostrov w Cze
chach (Ostrov, niem. Schlackenwerth), w okręgu Karlové Vary, w płn.- 
zach. Czechach (należała wówczas do dziedzictwa byłych książąt toskań
skich). Po skasowaniu tego klasztoru kodeks otrzymało miasto Ostrov 
wraz z księgozbiorem księży pijarów. Na początku XX stulecia miasto 
Ostrov sprzedało kodeks antykwariatowi wiedeńskiemu, firmie Gilho- 
fer i Ranschburg, od którego nabył nasz zabytek wiedeński baron Ru
dolph von Gutmann.

Dalsze losy rękopisu przedstawiają się niezwykle interesująco. 
W szczególności niezmiernie ciekawe koleje przechodził on w czasach 
drugiej wojny światowej, jak informuje obecny jego właściciel Rudolf 
Gutmann. W związku z najazdem hord hitlerowskich na Austrię w r. 
1938 zbiór Gutmanna, a m. in. rękopis Legendy o św. Jadwidze, skon
fiskowany został przez faszystów, a Gutmann uszedł za granicę. Rękopis 
pozostawił właściciel zamknięty w kasie pancernej — safesie — możliwej 
do otworzenia tylko przy znajomości urządzenia zamku poruszanego za 
pomocą skomplikowanych zestawień liter (szyfr). Nie mogąc otworzyć 
kasy, hitlerowcy zagrozili Gutmannowi (przez szwajcarskie towarzystwo 
opiekuńcze), że otworzą szafę za pomocą aparatu tlenowego. Na skutek 
tej groźby dla ratowania swych bezcennych zbiorów Gutmann ujawnił 
tajemnicę otwierania kasy. Zbiory Gutmanna oddano na przechowanie 
Bibliotece Narodowej w Wiedniu. W latach wojny rękopis był wysta
wiony w Wiedniu i miastach niemieckich na wystawach. Wówczas sze
reg miast, a m. in. Wrocław, Ołomuniec i Monachium, ubiegało się 
o możność zakupu rękopisu. Zabiegi te pozostały bezowocne, gdyż naziści 
przeznaczyli rękopis dla Hitler-Museum, które miało powstać w Linzu. 
W celu ochrony zabytków sztuki w związku z możliwością bombardo
wania Wiednia zbiory Gutmanna mieszczące się w 120 skrzyniach zosta
ły wraz z zabytkami stanowiącymi własność muzeów i osób prywatnych 
ukryte w kopalni soli w Alt-Ausse niedaleko Salzburga. Cenne zbiory 
przechowywano tam w dużej grocie mającej stosunkowo dobre warunki 
konserwacji zabytków.

Największe niebezpieczeństwo zagroziło zbiorom Gutmanna dopiero 
w momencie, gdy stacjonowany tam garnizon otrzymał rozkaz założenia



min dla wysadzenia kopalni w powietrze w chwili ewentualnego wy
cofania wojsk faszystowskich z tej miejscowości pod náporem wojsk 
alianckich. Na szczęście do pomocy w pracy tej użyci zostali miejscowi 
robotnicy pracujący od lat w kopalni. Oni to w momencie, gdy wydano* 
już rozkaz wysadzenia kopalni w powietrze, tak uszkodzili chodnik w sa
linach, że oddział żołnierzy wykonujących zadanie nie zdążył dojść do 
dźwigni, za pomocą której miano dokonać zapalenia lontu, a tym samym 
zniszczenia. Uratowali więc kopalnię i bezcenne zbiory sztuki.

Po wojnie, w r. 1947, zwrócono Gutmamnowi jego zbiory przechowy
wane w kopalni w Alt-Ausse. W czwartym dmiu pracy komisji przeka
zującej Gutmannowi jego własność zauważył on stare, zniszczone, zie
lonego koloru pudełko, w którym znajdował się szczęśliwie ocalały rę
kopis Legendy o św. Jadwidze. Niemiecki uczony Joseph Gottschalk, 
za którym podajemy wiadomości uzyskane od Gutmanna o losie ręko
pisu, wyraża życzenie, aby ukazała się publikacja obejmująca reprodukcje 
całego kodeksu z Ostrova. Nie dziwiąc się życzeniom tego badacza, na
leży żywić nadzieję, że pierwszeństwo podjęcia tego wydawnictwa przy
padnie nauce polskiej, obejmującej zakresem swych prac przede wszyst
kim zagadnienia związane z kulturą polską, której pcmnikowym zabyt
kiem jest rękopis brzeski. Zaznaczyć należy, że dwa istniejące dotąd 
obszerniejsze opracowania Legendy o św. Jadwidze na podstawie ręko
pisu Mikołaja Pruzi z r. 1353 — Kazimierza Stronczyńskiego i Adolfa 
Wolfskrona — pochodzą z lat 1880. i 1846, a więc z XIX stulecia. Nie
zaprzeczalna jest ich wartość jako pierwszych na powyższy temat, ale 
ilustracje do prac tych autorów wykonane zostały ręcznie jako kopie 
z oryginałów. Pomimo dużych ambicji wspomnianych autorów nie po
siadają te ilustracje takiej wartości, jaką uzyskać można dopiero w cza
sach obecnych, mając możność sporządzenia idealpie wiernych repro
dukcji fotograficznych.

Rękopis Legendy o św. Jadwidze, cenny dowód wybitnej działalności 
Piastów śląskich, posiada w literaturze niemieckiej nazwę Schlackenwerth 
Codex. Niektórzy polscy badacze stosują tłumaczenie tej nazwy, dając 
mu miano „kodeksu ostrowskiego“, co wydaje się niesłuszne. Stosowniej 
byłoby nazywać go kodeksem brzeskim z uwagi na pierwotne przezna
czenie rękopisu dia klasztoru w Brzegu na Śląsku. Nazwą tą określa
łoby się pierwotny związek rękopisu z klasztorem znajdującym się 
w śląskim mieście Brzeg, leżącym w granicach piastowskiej macierzy — 
Polski85.

85 Autor składa uprzejme podziękowania dziekanowi prof. drowi Tadeuszowi 
Brzozie, prof. drowi Włodzimierzowi Hołubowiczowi, prof. dr Ewie Maleczyńskiej, 
prof. drowi Karolowi Maleczyńskiemu i doc. dr Janinie Orosz za udzieloną pomoc, 
cenne rady i wskazówki dotyczące opracowania niniejszego artykułu.


