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Przywracaj¹c ca³o�ciowej ocenie ksi¹¿ki R. Hesia w³a�ciwe proporcje, trzeba stwierdziæ, ¿e jest
to obszerna monografia, która daje nieomal pe³ny obraz zakonu �w. Jana Jerozolimskiego na �l¹sku.
Pewnymi rysuj¹cymi siê deficytami badawczymi, np. w zakresie joannickiej homiletyki, trudno obar-
czaæ autora recenzowanej pracy, poniewa¿ badania takie i wymagaj¹ specyficznego warsztatu, i s¹
niezwykle pracoch³onne. Tymczasem � i to trzeba napisaæ � mamy do czynienia z rozpraw¹ doktorsk¹
(promotor: prof. dr hab. Marek Derwich), która przecie¿ musia³a powstaæ w okre�lonych ramach cza-
sowych.

Ksi¹¿ki R. Hesia nie mo¿e zabrakn¹æ na pó³ce badacza dziejów i kultury �l¹ska oraz � chocia¿by
z racji uwzglêdnienia K³odzka � tak¿e badacza problematyki Czech. Ksi¹¿ka mo¿e mieæ szczególne
znaczenie w kreowaniu horyzontu poznawczego epoki i kraju, które � próbuj¹c przybli¿yæ siê do tam-
tych czasów � powinni�my widzieæ w sferze ideowego oddzia³ywania Jerozolimy, o której nie bez
racji mawia siê, ¿e by³a stolic¹ �redniowiecznej Europy. Je�li pozostaæ przy tej diagnozie, to joanni-
tom przypada dziejowa rola organów administracji tego centrum, dzia³aj¹cej �w terenie� � na euro-
pejskiej prowincji. Co istotne, R. Hesiowi uda³o siê ten mechanizm dzia³ania � w �l¹skiej tylko skali,
ale jako pars pro toto � znakomicie ukazaæ.

Bogus³aw Czechowicz

Dariusz Ta b o r, MALARSTWO KSI¥¯KOWE NA �L¥SKU W XIV WIEKU, Ksiêgarnia
Akademicka, Kraków 2008, ss. 328, ilustr.

Prezentowana praca jest pierwsz¹ w literaturze przedmiotu tak obszern¹ publikacj¹ traktuj¹c¹
o malarstwie �l¹skim w odniesieniu tylko do XIV stulecia. Dotychczasowe wiêksze opracowania do-
tycz¹ce �l¹skiego zdobnictwa ksi¹¿kowego ujmowa³y XIV-wieczne ksi¹¿kowe malarstwo �l¹skie
w obrêbie d³u¿szych okresów1 lub w ogóle ca³ego �redniowiecza (od pocz¹tku XIII do pocz¹tku
XVI w.)2. Malarstwo tego wieku ujête zosta³o równie¿ w monografii malarstwa �l¹skiego, obejmuj¹-
cego malarstwo tablicowe, �cienne i miniaturowe3. D. Tabor uwzglêdni³ w swojej pracy 31 �l¹skich
ksi¹g rêkopi�miennych (30 sygnatur), przechowywanych obecnie przede wszystkim w Bibliotece Uni-
wersyteckiej we Wroc³awiu, ale równie¿ w Bibliotece Kapitulnej we Wroc³awiu i Bibliotece Jagiel-
loñskiej. Jeden kodeks znajduje siê dzi� w J. Paul Getty Museum w Malibu w Kalifornii. Wykorzy-
stane przez Autora kodeksy to w przewa¿aj¹cej czê�ci rêkopisy liturgiczne: antyfonarze, gradua³y,
msza³y, Biblia, ewangelistarz i brewiarz, choæ nie tylko. Jest w�ród nich kilka rêkopisów zawieraj¹-
cych Legenda de sancta Hedwigi (Legenda o �w. Jadwidze), znale�æ mo¿na manuskrypty prawnicze,
obecne s¹ równie¿ dwa zawieraj¹ce Moralia in Job Grzegorza Wielkiego.

Autor zastosowa³ tu podobny schemat kompozycyjny, jak w wydanej kilka lat temu swojej roz-
prawie doktorskiej, dotycz¹cej XIII-wiecznych iluminacji cystersów �l¹skich4. Recenzowana ksi¹¿ka
dzieli siê na wstêp, trzy czê�ci i zakoñczenie. Ka¿da z czê�ci sk³ada siê z numerowanych cyframi rzym-
skimi trzech (czê�æ pierwsza) lub piêciu (druga i trzecia) rozdzia³ów. W ich obrêbie poszczególne
konkretne problemy omawiane s¹ w podrozdzia³ach oznaczonych literami alfabetu. Do tekstu do³¹-
czony jest katalog zawieraj¹cy podstawowe informacje kodykologiczne i tre�ciowe o ka¿dym z uwzglêd-
nionych w pracy rêkopisów wraz z odnosz¹c¹ siê do niego literatur¹ przedmiotu. Istotn¹ czê�ci¹
rozprawy s¹ 242 reprodukcje miniatur i inicja³ów z omawianych rêkopisów �l¹skich i obcych, usze-
regowane wed³ug kolejno�ci ich prezentowania i opisu w drugiej czê�ci rozprawy. Uzupe³niaj¹ je li-
sta �róde³ tych ilustracji i ich wykaz. Ksi¹¿kê dodatkowo wzbogacaj¹: wykaz cytowanych w pracy
rêkopisów, bibliografia, indeksy osobowy i geograficzny, streszczenia w jêzyku niemieckim i angiel-
skim oraz wykaz skrótów.

1 W. P o d l a c h a, Minjatury �l¹skie do koñca XIV wieku (Historia �l¹ska od najdawniejszych
czasów do roku 1400, t. III, red. W. Semkowicz, Warszawa 1936, s. 186�246).

2 E. K l o s s, Schlesische Buchmalerei des Mittelalters, Berlin 1942.
3 A. Ka r ³owska-Kamzowa, Malarstwo �l¹skie 1250�1450, Wroc³aw 1979.
4 D. Ta b o r, Iluminacje cysterskich kodeksów �l¹skich XIII wieku, Kraków 2004.
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Po krótkiej charakterystyce kompozycji nale¿y odnie�æ siê do aspektów natury zarówno ogólnej,
jak szczegó³owej, które budz¹ zastrze¿enia i rodz¹ pytania. Zastanawiaj¹cy jest zakres chronologicz-
ny pracy, a przede wszystkim to, ¿e Autor w ogóle siê tym problemem nie zajmuje. Nie wyja�nia,
dlaczego rok 1400 jest cezur¹ koñcow¹ pracy. O ile bowiem powszechnie uznaje siê w literaturze
przedmiotu, ¿e wraz z pocz¹tkiem XIV w. na �l¹sku w pe³ni zaczê³o siê rozwijaæ malarstwo gotyc-
kie, o tyle schy³ek XIV w. nie jest ju¿ tak jednoznacznie postrzegany jako znacz¹ca cezura w jego
rozwoju. A jasne jest przecie¿, ¿e Autor nie zajmuje siê ca³ym okresem stylu gotyckiego, który na
�l¹sku trwa³ do pocz¹tku XVI w., ale jedynie jego faz¹. Niektórzy badacze wyró¿niaj¹ inne daty jako
istotne cezury dla malarstwa gotyckiego na �l¹sku. W literaturze pojawia siê np. rok 1362 jako prze-
³omowa data, która zaczyna nowy styl5, czy data 1380 jako pocz¹tek kszta³towania siê stylu piêkne-
go i silnych wp³ywów czeskich na �l¹skie zdobnictwo ksi¹¿kowe6. Wszystkie te cezury maj¹ charak-
ter jedynie umowny, s¹ jednak w jaki� sposób przez ich autorów uzasadnione, z czego D. Tabor zreszt¹
doskonale zdaje sobie sprawê, pisze przecie¿ o tym w czê�ci referuj¹cej dotychczasowy stan badañ
(s. 37, 43). Warto by by³o zatem, ¿eby i on swoj¹ propozycjê we wstêpie pracy wyja�ni³.

Wyboru XIV-wiecznych rêkopisów iluminowanych, które nastêpnie podda³ badaniu, Autor do-
kona³ na podstawie literatury przedmiotu. Mimo to pomija w swoich badaniach kilka istotnych, opi-
sywanych w literaturze i powsta³ych na �l¹sku zdobionych manuskryptów, choæ je zna i cytuje w stanie
badañ, i nie wyja�nia, czym ten brak jest spowodowany. Dlaczego nie bierze pod uwagê Gradua³u
I F 412 z Kamieñca, a zaj¹³ siê czterema innymi uwa¿anymi za mu pokrewne kodeksami: Legend¹
�w. Jadwigi IV F 189 i Brewiarzem I F 144 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu oraz Legend¹
�w. Jadwigi nr 107 i Msza³em nr 141 z Biblioteki Kapitulnej we Wroc³awiu? Czy przyczyn¹ jest to,
¿e ten datowany przez badaczy na koniec XIII albo na pocz¹tek XIV w. i okre�lany jako najstarsze
dzie³o lubi¹skie o cechach gotyckich wlicza do produktów z XIII w., jak to uczyni³ w swojej poprzed-
niej pracy dotycz¹cej XIII-wiecznych iluminacji cysterskich7, czy te¿ nie widzi zdecydowanych zwi¹z-
ków miêdzy tym rêkopisem a pozosta³ymi i nie uznaje go za rêkopis posiadaj¹cy cechy gotyckie, nie
wiadomo. D. Tabor nie informuje równie¿, dlaczego nie uj¹³ w swoich badaniach dwóch powsta³ych
na �l¹sku XIV-wiecznych rêkopisów zawieraj¹cych tekst Zwierciad³a saskiego, przechowywanych
w Staatsbibliothek w Berlinie o sygnaturach: Ms. germ. 2° 631 i Hs. 392 (II tom rêkopisu, który po-
chodzi z dawnej Biblioteki �w. Piotra i Paw³a, tzw. Gemoll 2), mimo ¿e je wspomina w stanie badañ
(s. 19, 41). Oba rêkopisy wraz z uwzglêdnionymi przez Autora dwoma �l¹skimi kodeksami z Biblio-
teki Jagielloñskiej (akc. 125/75 i akc. 42a/60) i jednym manuskryptem z Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wroc³awiu (Mil. II 4 membr.) powsta³y w legnickim skryptorium ksiêcia Ruprechta. Stanowi¹ one
zatem cenn¹ podstawê do ukazania ewolucji �l¹skich ilustracji Zwierciad³a saskiego i jego pochod-
nych. Warto by by³o równie¿ wzi¹æ pod uwagê XIV-wieczny rêkopis I F 166 Biblioteki Uniwersy-
teckiej we Wroc³awiu z Ukrzy¿owaniem oraz XIV-wieczn¹ miniaturê Ukrzy¿owanie w starszym o wiek
kodeksie R 194 z kazaniami Grzegorza Wielkiego z tego samego ksiêgozbioru.

Wyja�nienia wymaga³oby tak¿e stwierdzenie Autora ze wstêpu, ¿e dwa rêkopisy zaginione, �choæ
równie¿ publikowane przez Klossa, ze wzglêdu na trudno�ci spowodowane brakiem dostatecznej do-
kumentacji wy³¹czono z badañ� (s. 8). Nie dowiadujemy siê z niego, jakie rêkopisy ma na my�li. Czy
chodzi mu o niezachowane: Msza³ wroc³awski B 1713 i pierwszy tom Zwierciad³a saskiego z daw-
nej Biblioteki �w. Piotra i Paw³a w Legnicy (tzw. Gemoll 1), mo¿emy jedynie domniemywaæ.

Szkoda, ¿e D. Tabor nie podj¹³ próby wprowadzenia do obiegu naukowego innych �l¹skich ilu-
minowanych rêkopisów z XIV w., choæ trzeba przyznaæ, ¿e jest to zadanie bardzo trudne. Wi¹za³oby
siê z przestudiowaniem wszystkich znajduj¹cych siê g³ównie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wro-
c³awiu iluminowanych kodeksów z XIV w. pod k¹tem ewentualnej ich �l¹skiej proweniencji. A lista
XIV-wiecznych manuskryptów przechowywanych w tej Bibliotece jest do�æ d³uga. Mo¿na by wów-
czas pokusiæ siê te¿ o zaprezentowanie wiêkszej liczby rêkopisów zawieraj¹cych interesuj¹ce inicja-

5 J. Gromadzk i, Malarstwo miniaturowe na �l¹sku w okresie 1380�1550 (Biuletyn Biblioteki
Jagielloñskiej, R. 50�51, 2000�2001, s. 44).

6 B. M i o d o ñ s k a, �l¹skie malarstwo ksi¹¿kowe (Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 1: Synteza,
red. A.S. Labuda i K. Secomska, Warszawa 2004, s. 384�385).

7 Ta b o r, op. cit.
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³y filigranowe, �wiadcz¹cych o rozwoju tej formy zdobnictwa w XIV w. Przyk³adem takim mo¿e byæ
zawieraj¹ca ciekawe inicja³y filigranowe grupa XIV-wiecznych cysterskich rêkopisów z Henrykowa,
przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu: I F 400, I F 397, IV F 96, I F 417
czy I Q 192.

Z du¿¹ doz¹ sceptycyzmu nale¿y podchodziæ do niektórych ustaleñ Autora odnosz¹cych siê do
miejsca powstania rêkopisów. Na przyk³ad D. Tabor, przechylaj¹c siê na stronê czê�ci badaczy, uzna-
je, ¿e iluminowana Biblia 285 IV, znajduj¹ca siê obecnie w Bibliotece Jagielloñskiej, pochodzi z Hen-
rykowa. Tymczasem wed³ug niektórych historyków sztuki nie tylko henrykowskie, ale w ogóle �l¹-
skie pochodzenie tego kodeksu nie jest pewne8.

W rozpoczynaj¹cym czê�æ pierwsz¹ rozdziale pt. Stan badañ Autor przedstawia literaturê doty-
cz¹c¹ XIV-wiecznego malarstwa ksi¹¿kowego w ujêciu chronologicznym. Omawia j¹ wyczerpuj¹co
w siedmiu podrozdzia³ach, poczynaj¹c od powsta³ych w dwudziestoleciu miêdzywojennym prac
W. Podlachy i E. Klossa, a koñcz¹c na opracowaniach z pocz¹tku XXI w. W przedstawionym stanie
badañ nie ma istotnych i znacz¹cych pominiêæ, mo¿e jedynie przy prezentacji dokonañ E. Beer odno-
towaæ nale¿y brak wzmianki o jej pogl¹dach na temat proweniencji wspomnianego rêkopisu 285 IV
z Biblioteki Jagielloñskiej. Z pozycji bibliograficznych zauwa¿yæ te¿ mo¿na nieobecno�æ artyku³u
E. Klossa traktuj¹cego o rêkopisie R 509 i o rozwoju malarstwa filigranowego9.

Zastosowany w nastêpnym rozdziale czê�ci pierwszej podzia³ na cztery grupy typologiczne: ksiêgi
mnisze i kanonickie, ksiêgi liturgiczne wroc³awskie, miejskie ksiêgi prawnicze i kodeksy zwi¹zane ze
�rodowiskiem ksi¹¿¹t i arystokracji jest nieprecyzyjny oraz niepe³ny, z czego sam Autor zdaje sobie
sprawê i to przyznaje. Z kolei przedstawiony w ostatnim rozdziale czê�ci pierwszej obraz bibliotek
na �l¹sku w XIV w. zosta³ napisany na podstawie wyrywkowej, do�æ czêsto przypadkowej literatury
przedmiotu. Na obronê Autora przyznaæ jednak trzeba, ¿e zadaniem tego rozdzia³u nie by³o dog³êbne
ukazanie kultury ksi¹¿ki na �l¹sku, oparte na dostêpnej literaturze przedmiotu, ale jedynie zaprezen-
towanie jej zarysu. ¯a³owaæ tylko nale¿y, i¿ czê�æ zawartych w tym rozdziale informacji nie zosta³a
udokumentowana w przypisach.

Najobszerniejsza, druga czê�æ rozprawy (s. 79�182) zosta³a skonstruowana w sposób bardzo for-
malny. W osobnych rozdzia³ach i podrozdzia³ach Autor zajmuje siê poszczególnymi elementami wy-
stêpuj¹cymi w �l¹skich iluminacjach, jak np. spiralna woluta, filigran, palmeta czy akant, albo moty-
wami tematycznymi, np. fantastyka i natura, albo te¿ systemami obrazowymi, jak Biblia pauperum
i drolerie. Oddzielne analizowanie jednego elementu albo motywu stwarza wra¿enie, jakby funkcjo-
nowa³y niezale¿nie, a przecie¿ stanowi¹ jedynie komponenty wiêkszej ca³o�ci i przede wszystkim w jej
kontek�cie powinny byæ oceniane i opisywane. Sztywne trzymanie siê w opisie poszczególnych ele-
mentów nie pozwala na uchwycenie szerszej perspektywy.

Nale¿y natomiast pochwaliæ Autora za po�wiêcenie ca³ego rozdzia³u w tej czê�ci pracy, ale rów-
nie¿ sporo miejsca w nastêpnej, Legendzie obrazowej o �wiêtej Jadwidze z Kodeksu lubiñskiego, znaj-
duj¹cego siê obecnie w J. Paul Getty Museum w Malibu w Kalifornii. Wykonane w 1353 r. miniatury
zawarte w tym manuskrypcie stanowi¹ pierwsz¹ obrazow¹ legendê �w. Jadwigi, by³y zatem inspiracj¹
dla wielu nastêpnych tego typu przedstawieñ. Cenne s¹ równie¿ podejmowane przez Autora próby
odnalezienia powi¹zañ �l¹skiego malarstwa ksi¹¿kowego z niemieckim, austriackim, francuskim i cze-
skim oraz impulsów, które stamt¹d p³ynê³y.

Interesuj¹co przedstawia siê równie¿ podej�cie do analizy �l¹skiego malarstwa ksi¹¿kowego za-
prezentowane w trzeciej czê�ci. Autor omawia w nim zespo³y ikonograficzne, które rozumie jako �ca-
³okszta³t przedstawieñ figuralnych pozostaj¹cych w wyposa¿eniu kodeksu�. Zespo³y te zamykaj¹ce
siê g³ównie w obrêbie jednego tekstu traktuje jako no�niki idei, które dzieli na dwie grupy: na mówi¹ce
o pocz¹tku, o konstytutywnym momencie historycznym lub mitycznym, o wydarzeniu rzutuj¹cym na

8 Por. E. B e e r, Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei in der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts unter besonderer Berücksichtung der Initialornamentik, Sttutgart 1959, s. 52; K a r ³ o w -
sk a-Kamzowa, op. cit., s. 109.

9 E. Kloss, Das Breslauer Evangelistar R 509 und Entwicklung der Filigraninitiale (Jahrbuch
für Kunstwissenschaft� 1928, z. 3�4).
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okre�lon¹ dziedzinê ¿ycia oraz te, które s³u¿¹ porz¹dkowaniu i organizacji ¿ycia spo³eczno�ci. Do
pierwszej z tych grup, maj¹cej wiêksze znaczenie, nale¿¹ zdaniem Autora np. idea zbawczej ofiary
Jezusa Chrystusa, której obrazowym odpowiednikiem jest Ukrzy¿owanie, czy idea kanonizacji przed-
stawiona w typie ikonograficznym: Legenda obrazowa o �w. Jadwidze. W drugiej mieszcz¹ siê cho-
cia¿by idea porz¹dku prawnego wyra¿ona w teorii dwóch mieczy albo idea zamkniêtego krêgu cza-
sowego roku liturgicznego.

Do³¹czenie do pracy katalogu (s. 257�291) wszystkich kodeksów objêtych badaniem jest bardzo
po¿ytecznym pomys³em, poniewa¿ pozwala na szybkie dotarcie do najistotniejszych danych odno-
sz¹cych siê do poszczególnych rêkopisów. Mieszcz¹ siê w nim informacje o obecnym miejscu prze-
chowywania ka¿dego kodeksu, jego sygnaturze, proweniencji i datowaniu. Autor zawar³ w nim rów-
nie¿ opis fizyczny ka¿dej ksiêgi rêkopi�miennej, zacytowa³ pojawiaj¹ce siê noty w³asno�ciowe
i kolofony, przedstawi³ tre�æ i listê dzie³ malarskich. Sporz¹dzi³ równie¿ wykaz dotycz¹cej ka¿dego
manuskryptu literatury. Przy tak poka�nej liczbie kryteriów kodykologicznych trudno siê dziwiæ, ¿e
nie uda³o siê Autorowi ca³kowicie ustrzec od potkniêæ. W katalogu zdarzaj¹ siê informacje niekom-
pletne, nie�cis³o�ci, nie poradzi³ sobie te¿ Autor z odczytem w ca³o�ci niektórych rêkopi�miennych
kolofonów (np. I F 149, t. 2). W¹tpliwo�ci mo¿na mieæ równie¿ co do datacji niektórych rêkopisów,
które niekiedy bardzo odbiegaj¹ od tych przyjêtych w literaturze. Brak mo¿liwo�ci dok³adnego dato-
wania wiêkszo�ci kodeksów sprawia, ¿e czas ich powstania okre�la siê jedynie w przybli¿eniu na pod-
stawie nieprecyzyjnych dla ustalenia chronologii manuskryptów kryteriów, jak np. styl zdobnictwa
czy rodzaj pisma, i czêsto umieszcza w przedzia³ach czasowych. Z tego wzglêdu Autor ma prawo do
innych pogl¹dów ni¿ te, które funkcjonuj¹ w dotychczasowej literaturze przedmiotu.

Bibliografia podzielona zosta³a na �ród³a i Opracowania. �ród³a to nie do koñca w³a�ciwy tytu³
dla tej czê�ci Bibliografii, poniewa¿ mylnie sugeruje, ¿e zawiera ona listê sygnatur poddanych bada-
niu w pracy rêkopisów. W rzeczywisto�ci jest to wykaz wydañ tekstów ró¿nych pisarzy antycznych
i �redniowiecznych oraz faksymiliów manuskryptów cytowanych przez Autora. Faksymile jako wiernie
odtworzona podobizna kodeksu jest takim samym �ród³em jak on sam, natomiast wydania utworów
mo¿na traktowaæ jako teksty �ród³owe, ale w wypadku pracy z zakresu historii sztuki s¹ jedynie �ród³a-
mi pomocniczymi dla najistotniejszych �róde³, które stanowi¹ same kodeksy i zawarte w nich ilumi-
nacje. Bior¹c to pod uwagê, najlepiej by³oby tê czê�æ bibliografii zatytu³owaæ po prostu opisowo: Wykaz
wydañ tekstów i faksymiliów rêkopisów.

Niedostatkiem merytorycznym pracy jest to, ¿e D. Tabor rzadko niestety stara siê osadziæ �l¹skie
malarstwo ksi¹¿kowe w kontek�cie �l¹skiego malarstwa z tego czasu w ogóle. Nie porównuje inicja-
³ów i miniatur zawartych w �l¹skich kodeksach z dokonaniami artystycznymi na polu malarstwa ta-
blicowego czy �ciennego z tego czasu, jak to czyni Alicja Kar³owska-Kamzowa10.

Na etapie przygotowania do druku nie zosta³a przeprowadzona w pracy z nale¿n¹ sumienno�ci¹
adiustacja tekstu. Pojawiaj¹ca siê w tek�cie numeracja odnosz¹ca siê do iluminacji nagminnie odsy³a
do niew³a�ciwych ilustracji zamieszczonych na koñcu ksi¹¿ki. Czêsto te¿ zdarzaj¹ siê b³êdy w pi-
sowni nazwisk autorów, np. ¯erlik zamiast ¯erelik (s. 48), Mrozewicz zamiast Mrozowicz (s. 53),
lub w tytu³ach. Przyda³aby siê tak¿e staranniejsza korekta wyrazów ³aciñskich, np. powinno byæ
Biblia pauperum, a nie Biblia paperum.

Mimo przedstawionych pewnych uwag krytycznych, w�ród których pojawiaj¹ siê zarzuty zarówno
o do�æ du¿ym ciê¿arze gatunkowym, jak i mniej znacz¹ce, studium D. Tabora trzeba oceniæ pozy-
tywnie. Nieczêsto bowiem powstaj¹ prace w ca³o�ci po�wiêcone malarstwu ksi¹¿kowemu, a do rzad-
ko�ci nale¿¹ rozprawy traktuj¹ce o �l¹skim malarstwie ksi¹¿kowym. Dysertacja D. Tabora jest zatem
jedn¹ z niewielu publikacji, które przyczyniaj¹ siê do bardziej dog³êbnego poznania i zrozumienia
malarstwa ksi¹¿kowego na �l¹sku w �redniowieczu, tym samym do rozszerzenia naszej wiedzy o �red-
niowiecznej kulturze na �l¹sku. Jest równie¿ istotnym przyczynkiem do dziejów �l¹ska.

Micha³ Broda

10 Kar ³owska-Kamzowa, op. cit.


