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delikatnej gry politycznej z takimi czynnikami, jak: Cesarstwo, Polska, kuria papieska w Awignonie, Marchia Brandenburska. 
Absolutnie bezbłędna i trafna  analiza źródłoznawcza dzieła stargardzkiego eremity, w niektórych punktach zbyt dosłownie, 
naszym zdaniem, przyjęła do wiadomości sformułowania  Traktatu i w tym punkcie wymagałaby uściślenia czy modyfikacji. 

Kazimierz  Myśliński 

Urszula B o r k o w s k a OSU, Królewskie modlitewniki, Studium z kultury religijnej epoki 
Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1988, s. 386, il. 

Do zapisu wypada dodać uwagi z odwrocia pierwszych kart omawianej książki,  to mianowicie, że wydał ją  Wydział Nauk 
Humanistyczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako rozprawę habilitacyjną,  bez opracowania redakcyjnego, według 
maszynopisu przygotowanego przez Autorkę. Nakład ukazał się w 100 egzemplarzach, a powielanie ukończono w grudniu 1988. 
Układ opracowania jest prosty: rozdział pierwszy nosi tytuł „Modlitewniki w średniowieczu i początkach  XVI wieku", drugi: 
„Analiza modlitewników Jagiellońskich", trzeci: „Pobożność Jagiellonów w świetle modlitewników". Indeksów nie ma. 
Bibliografia  budzi przeświadczenie, że temat opracowania profesor  B o r k o w s k i e j ukazuje się w zbyt ciasnych ramach. 
0 tym powiemy. 

Źródłoznawców interesują  wszelkie ślady działalności człowieka, niepisane czy pisane — powiedzmy: pomniki. 
Wiele do myślenia dają  pomniki z książką.  Książka  — Confessio  figuruje  na rzymskim nagrobku kardynała Hozjusza. 
Schodzimy na przestrzenie religii. Konfesja  Hozjusza stała się dziełem jego życia, wydawał ją  trzydzieści razy, 
wciąż  uzupełniając  i poprawiając.  O pisaniu — czytaniu ksiąg  owego czasu myślimy z uszanowaniem. A św. Jan 
Kanty działa na wyobraźnię, jako profesor  i kopista wielu kodeksów. Uprawiano też inną  sztukę, mianowicie 
zdobienie ksiąg  iluminacjami. 

W krakowskim kościele pod wezwaniem Bożego Ciała stoi pomnik nagrobny błog. Stanisława Kazimierczyka, który 
spoczywa wsparty na księgach. Odgadujemy tu „pożeracza ksiąg  — comestor librorum". Ówcześnie kwitła sztuka czytania, 
powiedziano by: cnota czytania w odniesieniu do literatury religijnej. Oczywiście kupiec albo bankier uważnie sprawdzał 
rachunki —będzie też o nich mowa. Wiemy jak objaśniano Kronikę Kadłubka, niewątpliwie  także medycy pochłaniali dostępne 
sobie receptury — niemniej umiejętność odczytywania ksiąg  u teologów średniowiecza budzi najwyższy podziw. 

Nagrobne pomniki z predylekcją  pokazują  także książki  do nabożeństwa w rękach arcybiskupów i biskupów albo bogatych 
mieszczan. Oglądamy  modlitewnik Anny Jagiellonki w kaplicy Zygmuntowskiej, ile że sprawozdanie dotyczy Jagiellonów, ich 
kultury religijnej i pobożności. 

Nakamienne rzeźby modlitewnika, jakkolwiek ozdobne, pozostają  tylko przypomnieniem ogromnej roli, jaką  grał on 
w życiu religijnym. Chciałoby się mówić o nieodłącznej  książce  do nabożeństwa. Jej ambicją  było towarzyszenie — prawdziwe 
vade-mecum od urodzenia do śmierci pobożnych osób. I tak oczywiście działo się po wielokroć. Utarło się też określenie dewotów 
1 dewotek. Odgadujemy — z omawianej książki  — że taką  skłonność objawiał król Zygmunt Stary. Wypada stwierdzić 
0 modlitewnikach, że bywały czytane b a r d z i e j aniżeli jakakolwiek inna książka.  Wyobrażamy sobie, czym był psałterz 
Egberta, darowany Rychezie w związku  z jej wyjazdem do Polski, czym stał się dla królewny Gertrudy na Rusi, zanim go 
przekazała następnemu pokoleniu. Zapewne takim vade-mecum miał być dla królowej Jadwigi Psałterz floriański  z iluminacjami! 
W omówieniu Jagiellonów oglądamy  się daremnie za tym Psałterzem i za świętą  Królową!  — prawda że podtytuł odnosi się do 
późniejszych stuleci. Wyrażamy tu przekonanie, że na schyłku średniowiecza książka  pobożna, psałterz albo modlitewniki mogły 
być czytane n a j b a r d z i e j i tego dowodzą  zaginione rękopisy jak i „zaczytane" karty w ośmiu zachowanych. U źródeł 
angażującego  czytania stały —jak się zdaje —wymagania św. Benedykta: „tak przystąpmy  do śpiewu (psalmów), aby myśl nasza 
była zgodna z naszym głosem" — ut mens nostra concordet  voci nostrae (RB 19). Należałoby tu mówić o „życiu wewnętrznym" 
1 „człowieku wewnętrznym" u św. Pawła (Rz 7,22 i Ef  3,16). Karol G ó r s k i nieraz upominał, aby historycy serio traktowali 
tę problematykę, bo na to zasługuje. Można się o tym przekonać, czytając  omawianą  publikację. Wypowiedź Autorki brzmi jak 
osobiste wyznanie. Przytaczamy Jej słowa: „Dzieje modlitwy i jej kultura w środowiskach zakonnych jak i zagadnienie 
rozszerzającej  się partycypacji wiernych w modlitwie liturgicznej, a także w modlitwie indywidualnej, są  same w sobie 
pasjonującym  problemem badawczym". Istnieje literatura dotycząca  Jagiellonów i nareszcie trapieni wciąż  ubóstwem informacji 
źródłowych otrzymujemy je pod dostatkiem. Autorka pisze co następuje: „Praktyka modlitwy przez całe średniowiecze 
pozostawała pod wpływem dwóch uzupełniających  się nurtów, które z różną  mocą  dawały o sobie znać w ciągu  wieków. Była to 
sformułowana  w kręgu benedyktynów zasada podziału dnia na liturgiczny czas modlitwy „oficjalnej"  (officium  divinum), 
w którym wspólnie stawano przed Bogiem w poczuciu więzi z modlącymi  się wokół braćmi. Drugi nurt stanowiła emocjonalna 
zasada augustiańska, wyrażająca  się w dążeniu  do indywidualnego dialogu z Bogiem w samotności". Nurtom tym odpowiada 
literatura jak i niepisany zwyczaj. Obserwowaliśmy w powojennym Tyńcu pogrzeby pod wielu względami podobne do tego, co 
Janko z Czarnkowa pisał o pogrzebie Kazimierza Wielkiego! 

Można by podać inne dowody na to, że wspomniane przez Autorkę nurty wciąż  uzupełniały się wzajemnie tworząc  ogólny 
klimat albo kulturę. Wszak i wojny rozpoczynano sakramentami... jak w roku 1939! Modlitwa u schyłku średniowiecza łączyła 
wszystkich i dlatego modlitewniki królewskie zajmują  —naszym zdaniem — osobliwe choć odległe miejsce w całości. Czytając 
omawianą  książkę  nauczyliśmy się bardzo wiele: Jagiellonowie modlili się na pewno, były to prawdziwe spektakle, gdy kładli 
złote monety na ołtarzu, gdy szli z procesją  do krakowskich kościołów. Ujmuje modlitwa monarchy za lud, ale wzajemnie 
wdrażano lud — i kapłanów — aby się modlili za króla w tzw. wypominkach. Aleksander Jagiellończyk upomniał się więc 
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u biskupa warmmskiego:/orien etUmt  clerus in ofßciis  missarum non facti  memoriampro regihus Poloniae (1502). W ślad za tym 
idzie niekłamana miłość. 

Uroczyste wyjazdy króla zaliczyliśmy do spektaklów na poły liturgicznych, ale warto wspomnieć, ilu podróżnych obecnie 
żegna się, gdy pociąg  odjeżdża ze stacji. Widzimy w tym redukcję tego samego przejawu, który w rozbudowanej postaci 
praktykowano na Wawelu. 

Liturgia zatem adresuje się do Boga przede wszystkim, ale również uczy ludzi, kiedy, jak i za kogo mają  się modlić. 
O święceniu dnia świętego przypomina codzienny pacierz i wdraża w wielokształtną  praktykę. Nazwalibyśmy królewskie 
modlitewniki swoistą  kodyfikacją  tyle, że wówczas istniały już i funkcjonowały  księgi liturgiczne jako pierwowzór indywidualnej 
także modlitwy. Gdy wypadło mówić o tym, uświadamiamy sobie wpływy, które na kardynała Fryderyka, tak zasłużonego dla 
liturgii, wywierały przezeń opublikowane Mszały. 

Wraca na myśl uwaga, którą  przytoczyliśmy już, o dwóch nurtach ówczesnej modlitwy. O żadnym przeciwstawieniu nie ma 
mowy, chyba na to, żeby znów oba połączyć.  Analiza prowadzi do syntezy. Wyodrębnienie tematu, metodycznie się narzuca, 
modlitewniki stanowią  znakomite źródło wiadomości, dzięki którym Autorka przywróciła rumieńce życia postaciom ogólnie 
znanym z pomników na Wawelu. Myślimy teraz o Zygmuncie Starym i wspomnianych umyślnie rachunkach. One też 
opowiadają  nam o pobożności. Wykorzystał je dawniej Adolf  P a w i ń s к iwksiążcept.  Młode lata Zygmunta Starego (1893). 
Cytujemy: „Te praktyki religijne, które się ujawniały w ścisłym przestrzeganiu przepisów kościelnych wszędzie i zawsze, gdzie 
nam się odsłoniła postać Zygmunta, były wyrazem nie jakiegoś nawyknienia, czczej formalności,  głębokiej wiary, żywej i czynnej. 
Na tronie królewskim bynajmniej nie ustaje ta religijna gorliwość. Zygmunt zostaje do końca życia wiernym swojej wierze i swoim 
przekonaniom" (Aneks książki  zawiera wyciąg  z rachunków). 

Analogiczne wiadomości z rachunków opublikował ostatno Tadeusz Lalik w artykule pt. Kaplica królewska i publiczne 
praktyki religijne rodziny Kazimierza Jagiellończyka (1981). 

Trzeba podsumować uwagi: „Królewskie modlitewniki" zachowują  walory monografii  pod każdym względem wzorowej. 
Autorka przekonująco  wyjaśniła życie wewnętrzne Jagiellonów, a więc dziedzinę wręcz onieśmielającą.  Zarazem otworzyły się 
nowe perspektywy badawcze, które przeczuwali już uczeni (Pawiński, Lalik). Autorka wydobyła szereg osobliwości w modlitwie 
Jagiellonów. Uchodziło to dotąd  uwagi, brakowało narzędzi pracy. 

W omawianej książce,  na stronie dwunastej, Autorka wskazuje na to co nazywamy „pietas Jagellonica". Harmonizuje to 
z określeniami „pietas cracoviensis", albo ściślej interesująca  podpisanego „pietas casimiritana", mianowicie pobożność 
obywateli podkrakowskiego Kazimierza — nie darmo wspomniano Stanisława Kazimierczyka na wstępie. Nasuwa się myśl 
o wspólnej i łączącej  religii, chociaż osobliwości wyróżniały Jagiellonów od obywateli kazimierskich. Ostatniego z Jagiellonów 
interesowały nauki tajemne, wystarczy wspomnieć astrologię w ówczesnym Krakowie. Ze swej strony mieszkańcy Kazimierza 
liturgicznie niemal urządzali  „Rękawkę", bądź  co bądź,  obrzęd był zaduszny, nawet ućhrześdjaniony świętami Zmartwych-
wstania. Natomiast astrologia trafiła  w iluminacje Psałterza floriańskiego! 

Mimo te różnice, w naszym przekonaniu pobożność ówczesną  więcej łączyło,  niżeli dzieliły jakieś ekstrawagancje. Tak 
na Wawelu jak u jego podnóża, klękano do pacierza, żegnano się tak samo, wieszano też obrazy na ścianach i czczono tych 
samych świętych. Obowiązywał  jeden kalendarz i na Trzech Króli Jagiellonowie składali na ołtarzu złote monety, gdy 
pospólstwo „wypłacało się" przędziwem lnianym albo też olejem. Akuratnie na kazimierzowskich „blechach" o lnie było 
głośno, nawet kaznodzieja (Liberjusz) przeprowadził paralelę między wyrobem lnianym a Męką  Pańską!  Tu i tam istniały 
bractwa, tyle że notable kazimierscy należeli do Bożego Ciała, gdy Zygmunt Stary trzymał z kartuzami. Manifestacje 
różnych uczuć religijnych opisują  Miracula  krakowskie, jako interesujące!  Pobożność u Jagiellonów odgadujemy z ich 
modlitewników. Autorka nas uświadamia, że pobożność elity, na wyżynach Wawelu, była bardziej indywidualna niż 
u pospólstwa. Nas interesuje łącząca  rzeczywistość i jej wdelenia w przenikających  się wzajemnie środowiskach. 

Rozmyślania nad tym tematem pozwalają  rozróżnić — aby powiązać  od razu — wzór i naśladowanie. W XI w. Rycheza 
przywiozła do Krakowa psałterz i mówiła go — jak przypuszczamy — wzorując  się na swym domu rodzinnym i zwyczajach 
cesarskich. Urządzenie  dworu Mieszka П i Rychezy naśladowało pod tym względem opactwo benedyktyńskie. Powtarzamy tutaj 
Aleksandra Gieysztora gdy mówił o Tyńcu: „Zamknięte w zasadzie przed światem domy modlitwy konwentualnej, odprawianej 
w kośdele opackim, otwierały się szeroko w święta dla szczytu społecznego, który uczestniczył też w braterstwie modłów za dusze 
zmarłych. Duszpasterska posługa ludowi odbywała się w kościele protoparafialnym  poza obejśdem klasztornym". Odgadujemy 
przeszłość Imbramowic. Obsługiwał je —jak się zdaje — benedyktyn tyniecki, bo kościółek ufundowano  pod wezwaniem św. 
Benedykta. Krucha to podstawa domysłów, ale korzystamy z niej. Ów mnich odmawiał psalmy, dołączała  się miejscowa 
dziedziczka z dworkami, dość że biskup Iwo natrafił  tu nieformalny  klasztor i zbudowawszy — pod tynieckim wezwaniem św. 
Piotra! — drugi kośdół, oddał instytucję Norbertanom. I powstało tam opactwo, które dotąd  istnieje. Ze swej strony Gryfid 
w Staniątkach  ufundowali  rodowe opactwo. 

Na Kazimierzu, na schyłku wieków średnich obserwujemy dalsze stadium ewolucji. Pobożność utworzyła się pod wpływem 
trzech aktywnych zakonów i pospólstwo przynajmniej odświętnie — naśladowało swych ojców duchownych. Ówcześnie 
krzyżowały się tu wpływy polskie, czeskie i niemieckie w interesujący  sposób, ale była tylko jedna — prawda że wielokształtna 
— pietas. 

„Uważne spojrzenie —jak czytamy — na szeroko pojętą  kulturę religijną  domów panujących  i kręgów dworskich może 
pozwolić na pogłębienie wiedzy i religijności świeckich w dobie średniowiecza i w czasach nowożytnych". 

Pawel Sczaniecki 


