


Jan SŁOWIŃSKI 

Pismo humanistyczne 
w kręgu piętnastowiecznej Akademii Krakowskiej 

Początki zastosowania pisma humanistycznego w Polsce, wciąż pozostają w naszej historiografii 
zagadnieniem w gruncie rzeczy nieznanym1. Wydaje się jednak, że podjęcie tej tematyki dostarczyć 
może korzyści naukowych - i to nie tylko dla paleografii. Przejmowanie nowych wzorów w piśmie czy 
nawet próby modernizacji gotyku (tzw. gotycko-humanistyczne pismo mieszane), można bowiem 
także potraktować jako wyraz zainteresowania wobec docierającego z Italii humanizmu2. 

W pierwszym, włoskim okresie swego istnienia pismo humanistyczne funkcjonowało w kręgach 
intelektualnych elit, zaś jego użycie ograniczało się do sfery kulturalno-naukowej, skąd dopiero, 
wkraczało do życia codziennego (np. sądownictwo, administracja, finanse). Dotychczasowe badania 
zagraniczne wskazują, że najwcześniejsze ślady humanistycznej kaligrafii w krajach położonych na 
północ od Alp występują również wśród uczonych, intelektualistów, którzy też podejmowali próby 
przeniesienia jej do kancelarii3. 

Badając zatem problem początków znajomości pisma humanistycznego w Polsce, poszukiwania 
należałoby rozpocząć od tych środowisk, gdzie kontakty z humanizmem były najwcześniejsze i gdzie 
stosunek do niego był odpowiednio przychylny. Warunki takie spełniała piętnasto wieczna Akademia 
Krakowska, skupiająca ówczesną elitę intelektualno-naukową, powiązaną m.in. personalnie z dworem 
monarszym, biskupim oraz kapitułą4. Ze względu na liczne i różnorodne kontakty pomiędzy tymi 
środowiskami zachodzić będzie niekiedy potrzeba rozszerzenia badań poza ścisły krąg uniwersytecki. 

Podstawę źródłową stanowią tutaj przede wszystkim zachowane w zbiorach Biblioteki Jagielloń-
skiej kodeksy, będące w XV w. w posiadaniu profesorów krakowskich oraz ich autografy. Dzięki 
wcześniejszym badaniom księgoznawczym istnieją w tej materii spore możliwości identyfikacyjne5. 

1 Nie prowadzono w tym zakresie jak dotąd, żadnych badań szczegółowych, a nasza wiedza ogranicza się do ogólnych 
informacji zawartych w podręcznikach W. Semkowicza, Paleografia łacińska, Kraków 1951, s. 429-430 i A. Gieysz tora , 
Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973, s. 191-193. 

2 Zob. M. S te inmann , Die humanistische Schrift und die Anfänge des Humanismus in Basel, Archiv für Diplomatik, 
Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 22 (1976) s. 379 nn. [dalej cytuję ADSSW]. 

3 Zob. A. Gieysz tor , o. c., s. 177; J. P razäk , Z pocätkü humanistickeho pisma v Cechach, w: Humanistickä konference 
1966, Praha 1966, s. 173 -177. Wprowadzenie pisma humanistycznego do kancelarii papieskiej i florenckiej dokonało się za 
sprawą zatrudnionych tam humanistów - P. Herde , Die Schrift der Florentiner Behörden in der Frührenaissance (ca. 
1400-1460). Ein Beitrag zur Frage des Übergangs von der gotischen zur humanistischen Schrift, ADSSW 17 (1971) s. 302-335 
i T. Frenz , Das Eindringen humanistischer Schriftformen in die Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. 
Jahrhundert, cz. 1, ADSSW 19 (1973) s. 287-418, cz. 2, ADSSW 20 (1974) s. 384-506. 

4 Szerzej zob. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764, t I, praca zbiorowa pod red. K. Lepszego, 
Kraków 1964, s. 91-127. Por. też H. Krę t , Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły, Kraków 1987, s. 171-173. 

s Podjęcie tych badań możliwe było dzięki opracowaniu znacznej części rękopisów średniowiecznych Biblioteki 
Jagiellońskiej [dalej cytuję BJ i sygnaturę] w ramach: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi qui in Bibliotheca 
Jagellonica Cracoviae asservantur, Vol. 1-4. Vratislaviae 1980-1988 [dalej cytuję CCMBJ]. O problemach związanych 
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Najstarszy znany obecnie przypadek użycia w Krakowie pisma humanistycznego datuje się 
na lata 1418-1420 i wiąże się z osobą Włocha - Dominika Baiardiego z Fermo - pisarza 
kancelarii królewskiej, przebywającego w otoczeniu kanclerza Wojciecha Jastrzębca. Fakt ten 
był już w literaturze sygnalizowany, ale bez uwzględnienia kluczowego w tej kwestii rękopisu 
BJ nr 5196. Jest to formularz, zawierający m.in. Partitiones oratoriae — Cycerona oraz listy 
humanistów włoskich, którego tekst napisano mieszaną, gotycko-humanistyczną minuskułą7. 
Uważa się, iż rękopis powstał w dwóch częściach - pierwsza (k. 1-9*) około 1414 r. we 
Włoszech, z przeznaczeniem dla studiującego w Bolonii lub Padwie Polaka (są to jednak tylko 
przypuszczenia), zaś druga (k. l l r - 170r) około 1420 r., najpewniej w Krakowie8. Pismo obu 
partii kodeksu wyraźnie wskazuje, iż całość napisano jedną ręką9. Na k. 10v tym samym 
pismem, wpisano edykt przeciwko odpustom biskupa krakowskiego i kanclerza Wojciecha Jas-
trzębca z 1415 r., co potwierdzałoby także Kraków jako miejsce uzupełnienia rękopisu. Z ko-
lei glosy marginalne oraz kolofon na k. 9V sporządzone zostały minuskułą, ale już humanis-
tyczną. W kolofonie podpisał się, lecz jedynie w roli osoby kolacjonującej tekst (Revidi totum 
istud opusculum et puto textum esse correptum —) właśnie Dominik Baiardi, zaznaczając rów-
nocześnie, że pracę tę zakończył: — anno milleno 1414 XV Novembris — apud Concilium 
Constantie". Jednolitość pisma głównego testu nakazywałaby wszakże upatrywać w Baiardim 
kopisty całości, czego zresztą, kategorycznie nie wyklucza także treść kolofonu. Podobnie, uży-
cia dwóch rodzajów pisma (minuskułą gotycko-humanistyczna w tekście i humanistyczna 
w glosach oraz kolofonie)10 nie powinno się uznawać za kryterium decydujące, gdyż praktycz-
na umiejętność posługiwania się przez ludzi wykształconych kilku odmianami, była wówczas 
zjawiskiem normalnym11. Założenie takie pozostać musi jednak w sferze hipotez, przynajmniej 
do czasu przeprowadzenia szczegółowych badań porównawczych pisma i to nawet wobec póź-
niejszych - polskich losów Dominika Baiardiego. 

z ustalaniem autografów profesorów krakowskich zob. M. Kowalczyk, Les problèmes de l'identification de l'écriture dans les 
manuscrits du XVe siècle de la Bibliothèque Jagellone, w: Probleme der Bearbeitung mittelalterlichen Handschriften, hrsg. von 
H. Häl te r , W. Milde, J. P i rożyńsk i , M. Zwiercan, Wiesbaden 1986, s. 15-46. Pomocna okazuje się również książka 
W. Szelińskiej , Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław 1966, 
szczególnie przy określaniu właścicieli kodeksów. Z powodu nie dokończonego jeszcze opracowywania w ramach CCMBJ 
interesujących nas rękopisów, prezentowane badania są w pewnym stopniu fragmentaryczne i dlatego należy założyć, że 
z czasem mogą one być uzupełnione, a w szczegółach nawet skorygowane. Wydaje się jednak, iż istniejące obecnie możliwości 
badawcze, w zupełności wystarczają do uchwycenia chronologii pierwszych zastosowań pisma mieszanego i humanistycznego 
w środowisku akademickim. 

6 I. Su łkowska -Kuras iowa , Renesansowe pismo w kancelarii Władysława Jagiełły, w: Cultus et cognitio. Studia 
z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, s. 547-550 i J. Krzyżan iakowa , Kancelaria królewska Władysława 
Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej w XV wieku, cz. 2. Urzędnicy, Poznań 1979, s. 46. 

7 Pełny opis rpis zob. CCMBJ, t. 3, s. 197 nn. 
8 Ibidem, s. 241. 
9 Por. ibidem, s. 240 n. Porównanie opiera się na podstawowych kryteriach paleograficznych. Być może, gdyby 

przeprowadzić szczegółowe badania porównawcze, wówczas możliwa byłaby inna konstatacja. 
10 Charakterystyczne cechy pisma zasadniczego tekstu rpis BJ nr 519 to: proste, pozbawione pętelek laseczki, hybrydalne 

d - d oraz akcentowanie odrębności poszczególnych znaków przez prawie całkowitą eliminację łączeń międzyliterowych. 
Zdecydowanie gotycki pozostał natomiast dukt, co sprawiło, że dość wyraźne są jeszcze łamania owali. Gotyckie są również 
kształty liter, w szczególności majuskulnych. Postać bliską humanistycznej mają jedynie minuskulne: b, h, k, l, p, q, r oraz moduł 
(rozumiany tutaj jako stosunek wysokości do szerokości śródlinijnych fragmentów liter), który wynosi ok. 1. W literaturze 
paleograficznej brakuje oddzielnego studium poświęconego gotycko-humanistycznemu pismu mieszanemu. Proponuje się dla 
niego różne nazwy (m.in. „semigotica", „praehumanistica", „fere-humanistica" - zob. A. Geysztor , o.e., 
s. 171 i P. Herde , l.c, s. 303 oraz G. Cencet t i , Lineamenti di storia delia scrittura latina, Bologna 1954, s. 264 nn.), 
podkreślając zarazem jego silne zróżnicowanie i podatność na indywidualizację. Wśród ogólnych cech charakterystycznych 
pisma mieszanego, wymienia się przede wszystkim: zaniechanie pętelek na laseczkach, złagodzenie łamań, graficzne 
wyodrębnianie poszczególnych liter, wprowadzanie małego d w kształcie już współczesnym (tzw. proste <f) lub wersji 
hybrydalnej oraz długiego s na końcu słów - zob. P. Herde , I.e., s. 312-313 nn. i T. Frenz , I.e., cz. 1, s. 335-336. 

11 Por. G. Ouy, Autographes d'auteurs français des XIVe et XVe siècles: utilité pour l'histoire intelectuelle, St. ŹródŁ 28 
(1983) s. 73 nn. 
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1. Kolofon w rpisie BJ nr 519 - ręka Dominika Baiardiego - 1414 r. 

Otóż 5 listopada 1416 r. jako magister świadczył on w dokumencie biskupa Wojciecha Jastrzębca, 
wystawionym w Uszwi dla rajców krakowskich12. Po dwóch latach występuje w roli pisarza 
kancelarii królewskiej, czego dowodzi dokument Władysława Jagiełły z 6 sierpnia 1418 r., zezwalający 
biskupowi poznańskiemu - Andrzejowi Łaskarzowi na założenie miasta Łaskarzewa, napisany 
identyczną jak w kolofonie rpisu BJ nr 519 - minuskułą humanistyczną. Na zakładce tego dokumentu 
podpisał się - Dominicus Bayardus Firmanus s(crip)sitn. Możliwe jest zresztą, iż znał on już wcześniej 
biskupa poznańskiego (Andrzej Łaskarz w latach 1402 -1405 studiował w Padwie i wchodził w skład 
polskiej delegacji na sobór w Konstancji), który jako odbiorca, mógł też wpłynąć na zastosowanie 
takiego właśnie pisma, co jest o tyle prawdopodobne, że Łaskarz był jednym z najwcześniejszych 
humanistów polskich14. 

Niestety - nie udało się trafić na jakiekolwiek dalsze informacje o Baiardim ani o posiadaczach 
humanistycznego kodeksu nr 519, poza tym, że około 1450 r. był w Krakowie oprawiony15. 
Przyglądając się wszakże środowisku, w jakim Baiardi przebywał, a więc przede wszystkim otoczeniu 
biskupa i kanclerza Wojciecha Jastrzębca16, można będzie podjąć hipotetyczną próbę wyjaśnienia 
jego pobytu w Polsce. Rozpocząć trzeba tu od postawienia pytania: która z osób w składzie naszego 
poselstwa na sobór, pozostawała w dobrych stosunkach z kanclerzem (tylko taki człowiek mógł 
z pozytywnym skutkiem kogoś protegować), przejawiając równocześnie zainteresowanie humaniz-
mem? Warunkom tym odpowiadał Piotr Wolfram - w tym czasie zaufany Jastrzębca i zarazem 
sekretarz poselstwa - wcześniej, student prawa w Padwie i Bolonii, wykładowca Akademii 
Krakowskiej (również po powrocie z Konstancji) i jeden z prekursorów humanizmu w jej murach17. 

12 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś , cz. 2:1416 -1450, Lublin 1973, nr 215, s. 9 -10 oraz 
I. Su lkowska -Kuras iowa , lx , s. 549. 

13 I. Su łkowska -Kuras iowa , l.c, s. 548, il. 1. , 
14 O Andrzeju Łaskarzu zob. PSB, 1.1, s. 103-106 oraz J. Domańsk i , Początki humanizmu, Wrocław 1982, s. 54-56. 
15 CCMBJ, t. 3, s. 241. 
16 Por. J. Krzyżaniakowi . , o.c, s. 46. Autorka idąc za sugestią I. Su łkowsk ie j -Kuras iowej (l.c, s. 549) datuje 

przybycie Baiardiego do Polski na rok 1407. Podstawą tego przypuszczenia jest opublikowany dokument Władysława Jagiełły 
z 6 XI tegoż roku (Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we 
Lwowie, Ł 3, Lwów 1872, nr 82), w którym król potwierdził dokument Jadwigi dla klasztoru Franciszkanów w Krośnie. 

\Wydawcy O. P ie t rusk i i X. Liske zaznaczyli, iż dokument wydano z oryginału - dziś niestety zaginionego, a pisanego jak 
stwierdzili - „pismem renesansowym". Wydaje się, że przypisywanie zagubionego obecnie dokumentu Baiardiemu i wyciąganie 
z tego wniosku o dacie jego przybycia do Polski, zwłaszcza w świetle treści kolofonu rpisu nr 519, jest domniemaniem opartym 
na stanowczo zbyt wątłych przesłankach. 

17 Zob. o nim: J. Krzyżan i akowa , o.c, s. 55, Dzieje Uniwersytetu, s. 156-157, J. F i j a ł ek , Polonia apud Italos 
scholastica saeculum XV, Fasc. 1, Cracoviae 1900, s. 35-44 oraz J. Domańsk i , o.c, s. 56-57. 
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Wolfram mógł znać Baiardiego jeszcze z okresu włoskich studiów (niewykluczone, że wtedy 
powstała pierwsza część rpisu 519) bądź też zetknęli się dopiero na soborze, tym niemniej ich 
znajomość uznać wolno za całkowicie realną. W rezultacie, możliwa jest supozycja, że Baiar-
diego sprowadził do Polski Wolfram, który byłby także właścicielem rpisu nr 519. Ten humani-
styczny formularz doskonale przystaje do wykształconego w Italii prawnika i być może z innymi 
jego kodeksami znalazł się w książnicy uniwersyteckiej18. Sam Wolfram pisał jednak tradycyjną 
kursywą gotycką19. 

Przedstawione spotkanie Krakowa z pismem humanistycznym, chociaż w świetle późniejszych 
źródeł nie wywarło trwałych skutków, zdaje się wskazywać na sobory i włoskie studia Polaków 
jako na kanały, poprzez które dochodziło do pierwszych kontaktów z nowym pismem. Była to 
skądinąd prawidłowość ogólnoeuropejska, ponieważ wielkie zjazdy w Konstancji, Pizie, Florencji 
i Bazylei stawały się dodatkowo targami książki i miejscami spotkań ówczesnych elit intelektual-
nych z włoskim humanizmem20. Wśród przechowywanych dziś w Bibliotece Jagiellońskiej kodek-
sów o konstancjańskiej proweniencji21 nie ma wprawdzie takich, które sporządzone byłyby 
pismem humanistycznym, ale w przypadku rpisu nr 1596, zakupionego przez Piotra Wolframa, 
dopatrywać się wolno kursywy włoskiego pochodzenia22, o znacznie słabszej gotyzacji, aniżeli 
w Europie Środkowej23. Minuskułę o wyraźnych wpływach humanistycznych znajdujemy w stu-
denckim nabytku Piotra Wolframa tj. w rpisie BJ nr 344 - k. 77v-80v. Fragment ten przepisał 
nieznany kopista, zaś cały kodeks, składający się głównie z dzieł prawniczych, powstał zapewne 
w Bolonii około 1413 r.24 

Jeśli wnioskować ze współczesnego stanu posiadania Biblioteki Jagiellońskiej, to dla okresu do 
połowy XV w. nie znajdujemy importowanych kodeksów wykonanych pismem w pełni humanistycz-
nym25. Dopiero około 1460 r. - Jakub z Sienna, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, nabył we 
Włoszech trzy humanistyczne rękopisy, napisane kaligraficzną antykwą (BJ nr 531 - Swetoniusza C. 
Plinii Secundi vita i Pliniusza Starszego Historia naturalis BJ nr 1286 - Cyryla Aleksandryjskiego: 
Thesaurus i Św. Grzegorza Vita Moysi BJ nr 1404 - Jana Damasceńskiego De orthodoxafide Sermones 
przypisywane Efremowi Syryjczykowi i in.), które w 1471 r. podarował Akademii26. W tym czasie nie 
udało się również odnaleźć śladów podejmowania przez Polaków własnych prób z nowym pismem, 
aczkolwiek nie ulega chyba wątpliwości, że stało się ono już faktem znanym. 

18 Obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej jest kilka rękopisów, będących własnością Piotra Wolframa (nr 344, 395,1350,1352, 
1596) oraz jeden w Bibliotece Kapituły Krakowskiej (nr 91). Wysoce prawdopodobne jest ponadto, iż posiadał on zaginiony 
obecnie kodeks, zawierający głównie dzieła Cycerona i powstały najpewniej we Włoszech, w latach dwudziestych XV w. - zob. 
J. F i j a łek , o.e., s. 43. Dzisiaj znamy go jedynie dzięki opisowi Jana Daniela Janockiego (Specimen catalogi codicum 
manuscriptorum Bibliothecae Zaluscianae, Drezno 1752, s. 74-75), gdzie znalazła się m.in. informacja: — ubi plures tum 
temporis in Italia un videtur pulcherrime scripti codices membranacei, quibus Ciceroms opera —. Wolno chyba na jej podstawie, 
zwłaszcza wobec szczególnego podkreślenia piękna pisma, wysunąć przypuszczenie, iż mogło to być pismo humanistyczne. 

19 Jego autograf zob. rpis BJ nr 344, k. I r. 
20 Por. M. S te inmann , I.e.; P. Lehmann, Konstanz und Basel als Büchermärkte während grossen Kirchen 

Versammlungen, w: idem, Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, 1.1, wyd. III, Stuttgart 1973, 
s. 253-280 i L. Grosse , Stosunki Polski z Soborem Bazylejskim, Warszawa 1885. 

21 Historia Biblioteki Jagiellońskiej, Ł 1, 1364-1775, pod red. I. Zarębsk iego , Kraków 1966, s. 89 nn. 
22 Rękopis ten pisało kilka rąk, przy czym za każdym razem jest to pismo o zredukowanych w znacznym stopniu 

pętelkach na laseczkach, wyraźnie zaokrąglonych owalach i akceptujące odrębność poszczególnych liter - por. P. Lehmann, 
I.e., s. 265. 

23 Zob. A. Gieysz tor , o.e., s. 129. 
24 Zob. Historia Biblioteki Jagiellońskiej, s. 81, CCMBJ, t. 2, s. 33 n. W piśmie tym sporadycznie pojawia się już proste d, 

długie s na końcu słów oraz w pełni humanistyczna postać małego g. 
25 Nie uwzględniono tutaj przywiezionych np. z Bazylei humanistycznych kodeksów, ale wykonanych pismem gotyckim 

lub mieszanym (np. BJ nr 706, 1207, 1210, 1371, 1759 i 1760 - zob. I. Zarębski , Zur Bedeutung des Aufenthaltes von 
Krakauer Universitäts-professoren auf dem Basler Konzil für die Geistgeschichte Polens, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 
5 (1960) Sonderheft 2, s. 19-23 oraz takich, które nie mają pewnie poświadczonej chronologii pojawienia się w kręgu 
uniwersyteckim. 

26 Zob. CCMBJ, t. 3, s. 269 n.; W. Wisłocki , Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1, Kraków 
1877, s. 324 i 327 oraz Z. Amęisenowa, Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej, Wrocław - Kraków 
1958, s. 39 nn. - nie jest to jednak italika, lecz kodeksowa minuskuła humanistyczna (antykwa). 
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Próby takie pojawiają się natomiast począwszy od drugiej połowy XV stulecia, przy czym 
w zasadzie zawsze wiążą się one z osobami o wyraźnie humanistycznych zainteresowaniach. 
Charakterystyczne jest ponadto, że niewiele wcześniej - w 1449 r. - przeprowadzono reformę 
Wydziału Artystów, dzięki której humanizm w murach Akademii znalazł nie tylko formalne uznanie, 
ale rozpoczął się okres jego coraz intensywniejszego rozwoju27. 

Jednym z wybitniejszych przedstawicieli tego kierunku był Piotr Gaszowiec - po krakow-
skim magisterium - w latach 1452-1454 student medycyny i astronomii w Perugii, a po 
powrocie do kraju - trzykrotny rektor (1464/65 r. i 1470 r.)28. Na stałe zatrudniał dwóch 
kopistów - Andrzeja ze Skwierzyny i Jana Zmorę z Leśnicy (od roku 1446/1447 student 
Akademii Krakowskiej), którzy towarzyszyli mu w podróży do Italii, uzupełniając księgozbiór 
chlebodawcy29. Pierwszy pisał jeszcze kursywą gotycką30, podczas gdy drugi posługiwał się już 
pismem mieszanym (kodeksowa minuskuła) oraz protohumanistyczną kapitałą31. Kształty liter 
oraz dukt w minuskule Zmory, pozostały w większości gotyckie, ale wyokrąglone owale, 
proste, pozbawione pętelek laseczki wespół z akcentowaniem odrębności poszczególnych liter 
nadają temu pismu zdecydowanie nowy charakter. Z kolei w kapitale używanej do tytułów 
i wyróżnień, występują specyficzne dla form wczesnohumanistycznych postaci liter: A, C, 
H oraz M32 Piotr Gaszowiec pisał wprawdzie gotykiem33, lecz nie należy wykluczyć takiej 
ewentualności, iż Zmora próbował zmienić pismo za jego namową, czemu dodatkowo sprzyjał 
pobyt we Włoszech. 

W kręgu uniwersyteckim funkcjonował astronomiczny rękopis BJ nr 556, napisany około 1469 r. 
we Włoszech przez dwóch kopistów: Franciszka de Quattro Castello (k. 57r- 104v) oraz Gregorii de 
Nova Villa apud Romanum (k. 5r-56v, 105r-123v), którego proponuje się uznać za Grzegorza 
z Nowej Wsi pod Krakowem (nie występuje wśród studentów krakowskich)34. Fragmenty przezeń 
kopiowane, sporządzone są staranną, w pełni humanistyczną italiką. Jeśliby zatem dotychczasowa 
identyfikacja tej postaci okazała się prawidłowa, mielibyśmy wówczas do czynienia z najstarszym 
przypadkiem, posługiwania się przez Polaka nowym pismem, przy czym należałoby go potraktować 
jako rezultat dłuższego pobytu w Italii. 

W tym samym mniej więcej czasie wskazać można na co najmniej trzy kodeksy spo-
rządzone pismem mieszanym i humanistycznym. Z 1467 r. pochodzi rpis BJ nr 496, składający 
się z dwóch części: F. Petrarki Vita Terentii (k. 2r-3r) oraz Zeno Florentyńczyka Commentum 
in Pseudo-M. Tulii Ciceronis Ad C. Herennium de arte rhetorica (k. 5r-102r). Pierwszą część 
napisaną kapitałą i kaligraficzną italiką, określa się jako włoski import, natomiast druga 
- wykonana staranną, wczesnohumanistyczną minuskułą oraz kapitałą w nagłówkach i tytułach 
- w świetle notki na k. l r (Scriptum super Rethorica nova Tulii comparatum de pecuniis 
Facultatis Artium Studii Cracoviensis anno Domini 1467) jest raczej produktem miejscowym35, 
aczkolwiek trudnym do bardziej precyzyjnego określenia. W latach 1469-1472 i około 1483 
r. powstał w środowisku uniwersyteckim obecny rpis BJ nr 433 z tekstami autorów kla-
sycznych i humanistów36. Wykonany przez kilku kopistów wart jest zainteresowania z dwóch 
powodów. Otóż do tytułów niektórych rozdziałów użyto kapitały, a kursywa pisarza -
Andrzeja z Gąbina (k. 163r-192v - tekst pisany w 1471 r.), prezentuje już cechy humanis-

27 Szerz. zob. Dzieje Uniwersytetu, s. 151-189. 
28 Zob. o nim: PSB, t VII, s. 294 n. i J. Domańsk i , o.c, s. 88 n. 
29 Zob. PSB, t. VII, s. 294 n. oraz Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 1026. 
30 Jego rękę zob. w rpis BJ nr 557, 13'-131v. Por. też CCMBJ, t. 3, s. 382 n. 
31 Przepisał m.in. rpis BJ nr 555 i nr 557, k. l r-12v - zob. CCMBJ, t 3, s. 374 nn. i 382 n. 
32 Zob. rpis BJ nr 555, k. 112'-128v. 
33 Jego autograf zob. rpis BJ nr 126, k. 1-6, 15-22 - CCMBJ, L 1, s. 115. 
34 M. Markowsk i , Krakowskie dzieła astronomiczne w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Padwie, 

jako świadectwo ich recepcji przez naukę włoską, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 29 (1979) s. 45. Por. też CCMBJ, t. 3, s. 376 
nn. 

35 Pod względem paleograficznym pismo to ma analogiczne cechy jak scharakteryzowane wyżej pismo Jana Zmory 
z Leśnicy z tą różnicą, iż kapitałowe E występuje tutaj także w postaci protohumanistycznej. 

34 Zob. CCMBJ, t. 2, s. 314. 
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tyczne37. Bernard Mikosz z Nysy, profesor teologii, był posiadaczem i częściowo kopistą dzieł 
Cycerona i Poggia Braccioliniego (rkp. BJ nr 515 z lat 1471 -1472). Partie znajdujące się na k. l r - 163v 

przepisał pomagający mu student Marcin Koeler38, który używał mieszanej, gotycko-humanistycznej 
kursywy, a w eksplicicie posłużył się kapitałą39. 

Bardzo interesującym ze względu na tematykę obecnych badań źródłem, wydaje się Metrica seu 
Album Studiosorum Universitatis Cracóviensis. Pars I-II z lat 1400-1556 (BJ nr 258-259) oraz Liber 
statutorum et matricula baccalariorum et magistrorum Facultatis artium Universitatis alme Cracoviensis 
za okres 1408 -1541 (rpis BJ nr 263). Zapisy te, prowadzone regularnie od początku XV w., pozwalają 
na systematyczne śledzenie chronologii zmian w piśmie, jak również na ustalenie autografów 
poszczególnych rektorów i dziekanów. Wpisów dokonywali oni bowiem w zasadzie własnoręcznie, 
czego dowodzi zmiana ręki wraz z nastaniem nowego rektora (dziekana) i powrót do tego pisma 
w przypadku powtórnego sprawowania funkcji. Odstępstwa od tej praktyki są nieliczne i nawet 
gdyby identyfikacja autografów pojedynczych osób okazała się w przyszłości błędna, to i tak nie 
wpłynęłaby znacząco na ogólne konkluzje badań, ponieważ zawsze będziemy mieć do czynienia 
z pismem powstałym w ścisłym kręgu uniwersyteckim40. Liber statutorum — jest ponadto tym 
cenniejsza, że Facultas Artium stanowiła w strukturze Akademii ten wydział, w którym humanizm 
znalazł najwcześniejsze i zarazem najgłębsze odzwierciedlenie41. 

Po raz pierwszy mieszana kursywa wystąpiła tu w 1458 r. we wpisie dziekana Wojciecha 
z Opatowa42, przy czym trudno jednoznacznie ustalić, czy jest to jego własnoręczne pismo, gdyż 
w czasie pełnienia obowiązków dziekana w półroczu letnim 1453 r. pojawia się inna ręka, posługująca 
się pismem gotyckim43. W każdym bądź razie kursywa użyta w 1458 r. wyróżnia się prostymi 
laseczkami liter, humanistycznym modułem i pochyleniem (wynosi odpowiednio 1,8 i 15°), wczesno-
humanistyczną formą e44 i hybrydalnym d. 

W semestrze letnim 1458 r. urząd dziekański przypadł Andrzejowi Grzymale z Poznania, który 
sprawował go już wcześniej - w półroczu zimowym 1453/54 r., obejmując stanowisko w obu 
przypadkach bezpośrednio po swym przyjacielu - Wojciechu z Opatowa43. Obydwaj podróżowali do 
Włoch, gdzie uzyskali stopnie doktorów medycyny46, zaś Grzymała był jednym z reprezentantów 
wczesnego humanizmu w Krakowie47. 

Pismo pozostawione w Liber statutorum — opinię tę zdaje się jeszcze bardziej podtrzymywać, 
chociaż pojawiają się równocześnie pewne wątpliwości paleograficzne, wynikające z wciąż nieziden-
tyfikowanego autografu Andrzeja Grzymały48. 

37 Kapitała reprezentuje tzw. wariant protohumanistyczny, o czym świadczą kształty takich liter jak: 
E - E M - A f R - . R i V - K Z kolei w kursywie Andrzeja z Gąbina (w 1474 r. promowany w Krakowie na stopień magistra 
artium) litery mają kształty w większości gotyckie (z wyjątkiem: a, c, e, i, m,n,u,p, t, sporadycznie - »), natomiast zdecydowanie 
humanistyczny jest moduł, który wynosi około 1,8, pochylenie równe 15° (mierzone od pionu), wyraźne akcentowanie 
pojedynczych liter i już znacznie rzadziej dukt. 

38 Zob. CCMBJ, t. 3, s. 178 nn. 
39 Kapitała występuje w wersji protohumanistycznej, zaś kursywa wyróżnia się prostymi, pozbawionymi pętelek 

laseczkami, akcentowaniem pojedynczych liter oraz wyraźnie większym aniżeli w gotyku modułem, który wynosi tutaj około 
1,4. 

40 Szerzej zob. M. Kowalczyk , l.c., passim oraz CCMBJ, t. 3, s. 306. Być może jest to rezultat wyręczania się przez 
rektorów i dziekanów usługującymi im studentami? 

41 Zob. Dzieje Uniwersytetu, s. 151 nn. 
42 Rpis BJ nr 263, k. 25 r. O Wojciechu z Opatowa wspomina J. Za they (Historia Biblioteki Jagiellońskiej, s. 124) oraz 

A. Bi rkenmaje r , Andrzej Grzymała z Poznania, astronom i lekarz z XV wieku, Kwart. Historii Nauki i Techniki 3 (1958) 
s. 409-422. 

43 Rpis BJ nr 263, k. 23y. Również jedna partia wpisów z roku 1458 wykonana została pismem całkowicie gotyckim, ale 
zdaje się jeszcze innej ręki (zob. ibidem, k. 25). Por. też CCMBJ, t. 1, s. 306. 

44 Zob. J. Sebanek, Zakłady pomocnych ved historickych I. Latinska paleografie, Praha 1961, s. 56-57 i T. F renz , l.c., 
cz. 1, s. 345-346. 

45 Zob. A. B i rkenmaje r , l.c., oraz idem, Grzymała Andrzej z Poznania, PSB, t. IX, s. 114 n. 
46 Zob. PSB, t. IX, s. 115. 
47 W. Szel ińska, o.c., s. 289 - 291 i 293 i J. Domańsk i , o.c., s. 65 i 71. 
48 Historia Biblioteki Jagiellońskiej, s. 115. 
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2. Wpis dziekański z 1458 r. rpis BJ nr 263 wykonany ręką Andrzeja Grzymały z Poznania? 

Otóż wpisy z dziekaństwa 1453/54 r. sporządzone zostały kursywą gotycką i jeśli sądzić według 
pisma - przez dwie osoby49. Najbardziej frapujący jest jednak wpis z 1458 r. wykonany wczesno-
humanistyczną minuskułą kodeksową oraz kapitałą dla liter majuskulnych50. Kształty znaków 
minuskułowych są zarówno humanistyczne (b, h, l, m, n, u, o, p, ą, długie - s i f)51, jak i gotyckie (a, d, 
g, końcowe - s)52, a w niektórych przypadkach używa się przemiennie obu form np. c, e, r, t. Lase-
czki górne nie mają pętelek, zaś u góry zakańczane są niewielkimi skośnymi szeryfami. Moduł 

49 Rpis BJ nr 263, k. 22v i 23r. 
50 Ibidem, k. 25r. 
51 Długie s i / , zgodnie z zasadą stosowaną w minuskule humanistycznej, nie przekraczają linii podstawowej wiersza. 
52 Litera d ma jeszcze postać uncjalną, a końcowe s występuje przemiennie w formie gotyckiej i humanistycznej. 
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3. Wpisy rektorskie z 1469 i 1474 r. rpis BJ nr 258 

pisma wynosi około 1,1, a więc odpowiada wartościom stosowanym w minuskule huma-
nistycznej53. Podobnych wpływów dowodzi także tendencja do akcentowania odrębności poszczegól-
nych liter. Gotycki jest natomiast dukt oraz bardzo wyrazisty relief, co zdaje się efektem posługiwania 
się szeroko, na skos w prawo, zaciętym piórem. Litery kapitałowe reprezentują tzw. wariant 
protohumanistyczny z charakterstyczną formą .A, przejętą z pisma romańskiego54. 

W sumie często pozostałości gotyckie są w tym piśmie już na tyle nieznaczne, że jest ono w pełni 
porównywalne z włoską minuskułą wczesnohumanistyczną z drugiej ćwierci XV w.55 Powstaje zatem 

53 Porównanie to opiera się na szerszych badaniach przeprowadzonych przez autora niniejszego artykułu w ramach 
rozprawy doktorskiej pt. Rozwój pisma w Polsce XVI-XVIII w., Lublin 1990 (maszynopis przechowywany w Bibliotece 
Głównej UMCS). 

54 Litera w tym kształcie ma częściowo jeszcze uncjalną genezę (zob. A. Gey sztor , o.c, s. 166), a stosowana była często 
w rękopisach i epigrafice romańskiej (por. K. Ciechanowski,Epigrafiaromańskai wczesnogotycka w Polsce, Wrocław 1965, 
s. 111-140), za pośrednictwem których przywrócona została w piśmie wczesnohumanistycznym. Podobną proweniencję 
posiadają także litery: B, C, G, M, P, S. 

ss Zob. np. O. Mazał , Palaographie und Palaotypie. Zur Geschichte der Schrift im Zeitalter der Inkunabeln, Stuttgart 
1984, tabl. 34-36 i 38. 



Pismo humanistyczne w kręgu Akademii Krakowskiej 109 

«f»«r»#>)r»fii»<i!fv' is >t ii.tts, t t : » » ' . ! . w u i m m w w « m o j m t m i i h » > w * * 

t̂ TL/","-* ' " ' " ' J ' "»"{I ! ' ..wT.ł-M')-^ 
" Jęi• i-.^aj, i! . 1

1 l \ i-. ' , _ ' *t » >>•• j 
j f i f tle rfc: , ln i}.fr \\t,n>!'(, i -•'.•/iMiT.łi ll" > i«'.." 

l l " ' C { // ' , . ; Ł-/ (.'. I ' : , . . . . . 
M r.llli h ( '7.'? I.IJ/I i.ifK' ./,'MM ' ' / f i ; , , / I,.,;,. 

(/"'''//!'<?'''• . f / t " o - ' ' •• 

W,,1».».«-/ ' . ł n . M . i . J,/ | j'^'./ '. ! 

//1 i-i •/.«i - / , ? .1 . . . / , / ;•" »•'• ; • / ' " ł fcł^tY,».*. j 'Y, 
j. ,1..« Ł r; I ••-«•. S.-./s.uuY. -N: 
f /11 ' ł ' ' 

- i : . _ . . _ _ 
, " i ' ' " v . i v ; , , v . " ! ' , / , w . « i-r ' 

- -i-- ' " p ' , ; • « 

( ) n r , l < . . . / ' l . » 1 1 1 J' * V ' " ' i'1 ! l f , i { 1 . 
.uiifM/""!1 ih.i-l.n .'»' !i,,.'I.<fi I . . . 

v-'v,r,ł,s;"" i^n^h J u , ^ . 
; • l I f> ' 

i i i . ; • ! >' 

i «t -I . , , .< 1 I I ' / . . . i , . • , , , . / , . . . . / , ' 

i . V f i ; ' l T . . . . . !' ••' <"' 

< -I . 

( . f / t / f l l f l . / . • t l t ^ H r t Ir* P ' « ? - * 
• . / r t / . ł -i f7 .. V 1

 T-.-.--.i-.-

wykonane ręką Stanisława syna Floriana z Szadka 

pytanie, czy rzeczywiście Andrzej Grzymała był lub mógł być wykonawcą tego zapisu. Patrząc na 
problem od strony umiejętności pisarskich, możliwość takiej zmiany pisma jest najzupełniej realna, 
aczkolwiek należałoby nadal poszukiwać bardziej pewnych przesłanek, aniżeli analogie personalne 
bądź środowiskowe56. W tym celu trzeba najpierw zestawić te teksty, gdzie wolno się spodziewać ręki 
Grzymały. Poza wymienionymi wyżej wpisami w rpis nr 263 są to zapisy w Metryce — (rpis BJ nr 
258) z okresu, kiedy był rektorem (semestr zimowy 1465/66 i letni 1466 r.; w czasie tej kadenq'i zmarł) 
oraz glosy w rpis BJ nr 49657. Wszędzie tam występuje jednak kursywa gotycka, a jej zróżnicowanie 
w zapisach rektorskich pozwala sądzić, iż były one wnoszone przez trzy lub cztery osoby. Porównanie 
z pismem glos w rpis nr 496, z uwagi na drobne pismo i małą objętość tekstu, również nie dostarcza 
zdecydowanego rozstrzygnięcia. Jedyną raczej pewną w tej sytuacji konstatacją byłoby uznanie, że 
Andrzej Grzymała na co dzień pisał kursywą gotycką, ślad jego ręki bowiem niewątpliwie znajduje się 
w powołanych źródłach, chociaż nie sposób go dokładnie zidentyfikować. 

56 Por. G. Ouy, l.c., s. 73 i n. 
37 Rpis BJ nr 258, s. 239 - 242. Glosy w rkpisie. BJ nr 496, jako pochodzące od ręki Grzymały, określa CCMBJ, t. 3, s. 128. 
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Istnieją wszakże poszlaki, które mogłyby wskazywać, iż humanistyczny wpis w rpis nr 263 
był właśnie dziełem Grzymały. Otóż z pewnością miał on okazję do zetknięcia się z pismem 
humanistycznym podczas pierwszej podróży do Włoch, trwającej prawdopodobnie od lata 
1456 r. do wiosny 145858. Warto ponadto zwrócić uwagę na protohumanistyczne litery, nawią-
zujące do tradycji romańskiej majuskuły, jakich użyto w zapisie dziekańskim, ponieważ Grzy-
mała posiadał jedenastowieczny kodeks z Umaiosem Platona (rpis BJ nr 529), w którym wy-
stępują podobne formy liter kapitałowych59. Niestety nie wiadomo, kiedy trafił on do Polski, 
lecz jeżeli założyć, że został przywieziony przez Grzymałę w 1458 r., wówczas - przy jego 
humanistycznych zainteresowaniach, taka jednorazowa próba zmiany pisma, będąca formą ma-
nifestacji przed krakowskimi kolegami włoskich nowinek - jest wysoce prawdopodobna. Nawet 
zresztą, gdyby jej wykonawcą okazał się ktoś inny, to i tak musiała być to osoba ze środowi-
ska uniwersyteckiego. 

Jednym z pierwszych przedstawicieli starszego pokolenia krakowskiej profesury, którego pismo 
wyróżnia się pewnymi odstępstwami od tradycji gotyckiej, był Jan z Olkusza (ur. ok. 1425 r. - zm. po 
1463 r.; zwany też starszym). Zmian tych nie widać wprawdzie w zapisie dziekańskim w Liber 
statutorum z roku 145660, ale są one wyraźne w sporządzonych jego ręką kodeksach z tekstami 
autorów klasycznych (rpis BJ nr 533 i 535 w całości; BJ nr 518, k. I2(f-1601, 191r-228v; BJ nr 528, 
k. 66v- 161v, 163r- 171r - wszystkie one powstały w latach pięćdziesiątych XV w.)61. Humanistyczne 
znamiona tego pisma przejawiają się w prostych, bezpętelkowych laseczkach, wykańczanych małymi 
skośnymi szeryfami, brakiem łączeń międzyliterowych, kapitałowymi formami niektórych majuskuł 
(np. L, Q) oraz sporadycznym używaniem długiego s na końcu słowa62. Nie są to jeszcze cechy 
pozwalające zaliczyć to pismo do grupy mieszanych, tym niemniej zdają się współbrzmieć z humanis-
tycznymi zainteresowaniami Jana z Olkusza63. 

Kolejne przykłady zastosowania pisma gotycko-humanistycznego miały miejsce w latach 
1463 -1464 oraz 1469 i 1474. W pierwszym przypadku jest to wpis promocji magisterskiej (1463 r.) 
anonimowej ręki64, zaś w drugim chodzi o zapisy dziekańskie Stanisława z Szadka (1463 -1464)65 

i rektorskie Stanisława syna Floriana z Szadka (1469 i 1474)66. Postacie te są w literaturze 
utożsamiane67, aczkolwiek w świetle dalszych okoliczności wydaje się, że należałoby tutaj mówić 
o dwóch różnych osobach. Argumentem potwierdzającym tę hipotezę są m.in. różnice w piśmie. 

Otóż wpisy dziekana Stanisława z Szadka wykonane są mieszaną minuskułą typu kodeksowego 
(wartość modułu ok. 1,1, brak pochylenia i łączeń międzyliterowych), pisaną gotyckim duktem z silnie 

58 Zob. PSB, t. IX, s. 114 n. 
55 Z badań W. Szel ińskie j (o.c., s. 290) wynika, iż w XV w., wśród profesorów krakowskich były jeszcze dwa rękopisy 

zawierające to dzieło. Jeden to obecny rpis nr 665, natomiast drugi - dziś zaginiony, posiadał Jan Dąbrówka. W okresie 
wczesnego humanizmu Platon cieszył się wzmożonym zainteresowaniem. Podobne formy liter kapitałowych w rkpisie. nr 529, 
do użytych w zapisie dziekańskim z 1458 r. zob. np. k. lr, 4V, 8r, 9V, 21r, 26v, 33r. 

® Rpis BJ nr 263, k. 24r. s 

61 Por. Historia Biblioteki Jagiellońskiej, s. 114, przyp. 227. 
42 Np. rpis BJ nr 533, k. 53r. 
63 Zob. Historia Biblioteki Jagiellońskiej, s. 114 i PSB, t. X, s. 465 n. 
64 Rpis BJ nr 263. k. 28'. Jest to kursywa, w której litery oraz dukt są w większości gotyckie. Humanistyczny jest natomiast 

moduł (ok. 1,5) i kształty pojedynczych znaków np.: b, h, l,m, n, u, r i nieregularnie długie s na końcu słów. Pismo to różni się 
także od pisma urzędujących wówczas dziekanów. 

65 Ibidem, k. 28v. Druga część wpisów w czasie jego urzędowania (prawa kolumna na k. 28T), wykonana została już inną 
ręką - pismem gotyckim. 

66 Rpis BJ nr 258, s. 253-254 i 276-277. 
67 Tak proponuje W. Szel ińska (o.c., s. 290, przyp. 44), która pisze wprawdzie o Stanisławie z Szadka, lecz zarazem 

identyfikuje go z osobą promowaną w 1444 r. do stopnia magistra artium, co wskazywałoby, iż chodzi tu właśnie o Stanisława 
Floriano wica. Por. M. Markowsk i , Spis osób dopuszczonych do wykładów i do katedry na wydziale teologii Uniwersytetu 
Krakowskiego w XV w., Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 4 (1965), ser. A: Materiały 
do historii filozofii średniowiecznej w Polsce, s. 198 i 238. W Liber statutorum — Facultatis artium — występuje on jako 
Stanislaus de Sadek (rpis BJ nr 263, k. 17 i 18 - promocja na stopień bakałarza - 1442 i magistra - 1444), ale nieco późniejsze 
dopiski przy jego nazwisku, wykonane pismem piętnastowiecznym, określają go jako profesora teologii i kanonika w kościele 
św. Floriana. Dane te znajdują z kolei potwierdzenie w nagłówkach wpisów rektorskich w rkpisie. BJ nr 258 (s. 253 i 276) oraz 
w rękopiśmiennej notce na inkunabule BJ nr 1004 - Listy św. Hieronima, będącym własnością Florianowica. 
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zaznaczonym reliefem. Humanistyczną postać wykazują zaś kształty pojedynczych liter tj. (b, h, l, i, m, 
n, u) oraz długiego s, które kilkakrotnie występuje też na końcu słów. Małe d ma z kolei tzw. formę 
hybrydalną. W większości gotyckie są również majuskuły, z wyjątkiem kapitałowych C, S, Z. 

Pismo natomiast, które będziemy identyfikować ze Stanisławem synem Floriana z Szadka, 
nawiązuje wyraźnie do kursywy humanistycznej (italiki), o czym świadczy pochylenie wynoszące 
10°-12° i większy o 0,2-0,3 moduł. Prawie wszystkie minuskuły mają humanistyczne kształty, przy 
czym małe d używane jest wyłącznie w odmianie prostej, a na końcu wyrazów zdecydowanie 
dominuje długie s. Takie właśnie zmiany obydwu tych znaków, uznaje się w literaturze za jeden 
z głównych symptomów humanizacji pisma68. Litery wielkie występują w formach opartych na 
kapitale. Gotycki w tym piśmie pozostał w znacznej części dukt oraz generalnie sposób i technika 
pisania (wyraźny relief świadczący o używaniu szeroko zaciętego pióra), znamionujące ponadto 
niepewność ręki Jest to zapewne skutek wciąż powierzchownej i bardzo świeżej znajomości nowych 
wzorów. Najłatwiejszymi do naśladowania były bowiem kształty liter, a osiągnięcie właściwej wprawy 
wymagało znacznie więcej czasu, zwłaszcza dla człowieka wyuczonego najpierw pisma gotyckiego. 
Dowodzi tego sporadyczne stosowanie gotyckiej wersji końcowego s, obok przeważającej postaci 
humanistycznej (długie - s)69. Można na tej podstawie sądzić, że osoba pisząca musiała utrzymywać 
stałą samokontrolę w celu eliminacji niewłaściwych form, a mimo to stare nawyki okazywały się 
niekiedy silniejsze. Z identycznym pismem spotykamy się w rpisie BJ nr 483 (dzieła prawnicze 
i teologiczne), pochodzącym z księgozbioru Florianowica70. Zakres i charakter pozostałości gotyckich 
są w jego piśmie już na tyle nieliczne, że Władysław Wis łock i datował tę kursywę 
na XVI w.71 

Drugą przesłanką skłaniającą ku podtrzymaniu twierdzenia o istnieniu dwóch Stanisławów 
z Szadka byłby sposób, w jaki się podpisywali. I tak - wszędzie tam, gdzie występuje pismo 
zidentyfikowane tutaj jako ręka Stanisława syna Floriana, spotykamy się z formą: — liber est 
M(a)g(ist)ri Stanislai Floriani de Sadek sacre theologie p(ro)fessoris12 lub: In Rectoratu — Magistri 
Stanislai Floriani de Sadek sacre theologie professoris et Canonici sancti Floriani —73. Konsekwentne 
podawanie imienia ojca, mogłoby zatem sugerować celowe działanie, zmierzające do odróżnienia się 
od współczesnego imiennika, pochodzącego z tej samej miejscowości. Ten zaś, podpisując się używał 
zawsze formy: — Stanislai de Schodek74, stosując ponadto inną pisownię nazwy miejscowości. 
Zastanawiający jest również brak tytułu profesora teologii i godności kanonika św. Floriana, chociaż 
z uwagi na fakt, iż nie znamy dokładnej daty ich objęcia przez Florianowica, argument ten nie 
powinien być kryterium decydującym75. 

Informacji o Stanisławie z Szadka dostarcza natomiast rpis BJ nr 2251, zawierający drobne 
utwory moralno-teologiczne, zaś na k. 294r - wiersz Owidiusza. Z treści kolofonu (k. 223*) wynika, że 
rękopis sporządzony został na podstawie wykładów magistra Jana z Szadka w 1436 r. właśnie przez 

68 Zob. T. Frenz , I.e., cz. 1, s. 335 n. 
69 Np. rpis BJ nr 258, s. 253 -frater Nicolaus de Lubens - gdzie imię kończy s gotyckie, podczas gdy w nazwie miejscowości 

ma ono już formę humanistyczną. 
70 Rpis BJ nr 483, k. T, 8r, 280r - por. CCMBJ, t. 3, s. 94 n. 
71 W. Wisłocki , o.c, t. 1, s. 154 - stwierdzenie to odnosi się do autografu Florianowica w rpisie BJ nr 483. 
72 Rpis BJ nr 483, k. 280r. 
73 Rpis BJ nr 258, s. 253 i 276. 
74 Rpis BJ nr 263, k. 28v oraz rpis BJ nr 665, k. Ir i nr 2251, k. 51r - te ostatnie kodeksy W. Szelińska (o.c, s. 290, przyp. 

244) wiąże, jak się wydaje bezpodstawnie, z osobą Stanisława Florianowica. Podobnie w przypadku BJ nr 665 postąpili autorzy 
CCMBJ, t. 4, s. 437. 

75 Według M. Markowsk iego (Spis, s. 238) studia teologiczne i bakalaureat uzyskał Florianowie pomiędzy rokiem 1454 
a 1463, a dopuszczenie do wykładów na wydziale teologicznym nastąpiło przed 1469 r. Z kolei najpóźniejszy podpis Stanisława 
z Szadka w rpisie BJ nr 665 - Calcidius sup(er) Platoneim) et explanacio sup(er) ą(ua)tuor libros ethicofjum). M(a)g(ist)ri Santko 
p(re)positi Clodauiensis. M(a]g(iste)r Stanislaus de Schodek dedit - datować można nie wcześniej, aniżeli na drugą połowę 1459 r , 
ponieważ Sędziwój z Czechia, pierwszy właściciel kodeksu, określony jest jako prepozyt kłodawski, którym został po rezygnacji 
z urzędów kapitulnych w Gnieźnie oraz dziesięciomiesięcznym pobycie w klasztorze Kanoników Regularnych w Kłodawie 
- zob. J. Wiesiołowski , Sędziwój z Czechia (1410-1476). Studium z dziejów kultury umysłowej Wielkopolski, St. ŹródŁ 
9 (1964) s. 88, 92 i 99. 
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Stanisława76, podczas gdy Florianowie dopiero w tym roku wpisał się na Uniwersytet77. W 1412 r. 
jakiś Stanislaus de Schodek promowany był na stopień bakałarza artium, a więc nie jest wykluczone, iż 
w 1436 r. studiował teologię78. Wspomniany wiersz Owidiusza oraz posiadanie przezeń Timaiosa 
Platona (rpis nr 665), mogą ponadto sugerować zainteresowanie humanizmem. Niestety, brak 
dalszych informacji biograficznych o obydwu Stanisławach, uniemożliwia wyjaśnienie przyczyn 
i okoliczności podjęcia przez nich próby zmiany pisma. 

W semestrze zimowym i letnim 1476/77 r. dziekanat Wydziału Artystów sprawował Maciej 
z Szydłowa. Pismo, którym się posługiwał, to mieszana kursywa z przewagą wpływów humanistycz-
nych, w ogólnym wyglądzie podobna do ręki Stanisława Florianowica79. Tak więc gotyckie pozostały 
w niej technika pisania (gruba, z dużym reliefem linia świadczy o używaniu szeroko i skośnie zaciętego 
pióra), dukt oraz kształty niektórych liter, zwłaszcza majuskulnych80. Moduł tego pisma wynosi około 
1,4, pochylenie 10°-12°, a w funkcji końcowego s stosowana jest wyłącznie forma humanistyczna 
(długie - s). To samo dotyczy małego d, występującego tylko w tzw. odmianie prostej. Maciej 
z Szydłowa zaliczany jest do grona zwolenników humanizmu, co znajdowało wyraz w doborze 
lektury oraz w gromadzeniu własnego księgozbioru81. Istnieją również podstawy, aby przypuszczać, 
że nowe pismo opanował nie wskutek bezpośrednich kontaktów zagranicznych, ale na miejscu, 
zapewne w Krakowie, ponieważ urodzony około 1450 r. Maciej studentem Akademii został w 1463 r., 
natomiast pierwszy wyjazd za granicę (do Włoch), o jakim wiadomo, nastąpił tuż po zakończeniu 
kadencji dziekańskiej82. 

W czasie gdy dziekanem na Wydziale Artystów był Maciej z Szydłowa, a więc w obydwu 
półroczach roku akademickiego 1476/77, urząd rektora sprawował Jan ze Słupczy - profesor 
teologii83. Dokonując wpisów w Metryce podczas pierwszego rektoratu w semestrze zimowym 
1452/53 r., posługiwał się kursywą gotycką, natomiast w zapisach z drugiej kadencji (semestr letni 
1476 r.) mamy do czynienia ze zmianą pisma na mieszaną kursywę84. Jej charakterystyczne cechy to 
hybrydalna forma litery d oraz humanistyczne długie s na końcu słów, lecz jeszcze na sposób gotycki 
mocno opuszczone poniżej linii. Trzonki liter h, d h, k, l są proste i pozbawione gotyckich pętelek. 
Moduł pisma wynosi około 1,3, pochylenie 10°, a linia wyróżnia się stosunkowo mniejszą grubością 
i nieznacznym reliefem, co mogłoby sugerować pewne modyfikacje w sposobie zaostrzenia pióra. Nie 
wpłynęło to jednak na dukt, który nadal pozostał gotycki, podobnie jak kształty majuskuł 
(z wyjątkiem kapitałowych A i S) oraz części znaków minuskulnych85. Humanistyczną proweniencję 
ma z kolei postać niektórych wiązań literowych, realizowanych za pomocą skośnych łączników, czyli 
kreseczek - przeciąganych od dolnej części litery kończonej do górnych fragmentów znaku 
rozpoczynanego. 

Nie wydaje się wszakże, aby pismo to było dziełem Jana ze Słupczy, mimo nawet jego 
humanistycznych zainteresowań86, ponieważ we wszystkich kodeksach, gdzie pozostawił ślad swojej 
ręki, a także we wpisach dziekańskich w Liber statutorum — z lat 1439 i 1450 - występuje kursywa 

76 Na k. 51r jest także notka własnościowa - Liber Stanislai de Schodek. Oba fragmenty wykonane są jedną ręką, kursywą 
gotycką. O Janie z Szadka zob. Historia Biblioteki Jagiellońskiej, s. 8. 

77 Zob. J. Zathey , J. Reichan, Indeks studentów Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400-1500, Wrocław 1974, 
s. 280. 

78 Rpis BJ nr 263, k. 5'. 
15 Ibidem, k. 37r"v. Identyczne pismo występuje też w czasie jego rektorstwa w 1495 r. - zob. rpis BJ nr 258, s. 404-407. 

W wykonanej ręką Macieja z Szydłowa notce na k. l r teologicznego rękopisu BJ nr 1415, dwukrotnie użyto charakterystycznej 
dla pisma humanistycznego ligatury ct - ct. Por. T. F renz : l.c., cz. 1, s. 344. 

80 Gotyckie są wszystkie majuskuły z wyjątkiem: A, G, M, N, S, T oraz małe: a, g, v, w, z i sporadycznie c oraz r. 
81 Zob. PSB, t. XIX, s. 37 n. 
82 Ibidem, s. 37. 
83 Zob. PSB, t. X, s. 476 n. - autorka biogramu - Z. S iemią tkowska , podaje mylnie okresy sprawowania funkcji 

rektorskiej przez Jana ze Słupczy, kładąc je na semestr zimowy i letni roku 1452/53 i zimowy 1476/77, co nie odpowiada 
zapisom w Metryce ... - por. rpis. BJ nr 258, s. 178-179, 287-289. 

84 Rpis BJ nr 258, s. 178-179, 287-292. Zmiana pisma następuje począwszy od s. 288 - prawa kolumna. 
85 Gotyckie są litery: c, e, z i przemiennie a oraz r. 
86 Zob. PSB, t. X, s. 476 nn. 
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gotycka87. Wykorzystanie innej osoby do wciągania zapisów rektorskich w 1476 r. uzasadniać może wiek 
Jana, liczył on bowiem wówczas około 70 lat (ur. 1408 -zm. 1488), zaś w tym okresie życia u większości 
ludzi pojawia się dalekowzroczność (jej skutki wyrównują dzisiaj okulary), a często również tzw. starcze 
drżenie ręki, utrudniające lub uniemożliwiające pisanie88. W obecnym przypadku analiza rękopisu BJ nr 
1415 pozwala ustalić, iż Jana ze Słupczy zastąpił - wspomniany już i znacznie od niego młodszy 
- Bernard Mikosz z Nysy (immatrykulowany w 1456 r., zm. w 1490 r.) - zarazem jeden z wybitniejszych 
przedstawicieli humanizmu w Krakowie89. Świadczy o tym następującej treści notka na k. I r: Iste Liber 
est M(a)g(ist)ri Bernardi Mikisch de Nissa in quo (coń)tinent(ur) duplices Sermones vi(deli)c(et) de temp(or)e 
et de Sanctis isti de Sanctis docto(r)i Johanni Slupcza modo Canonice Cracouie(nsis) ascribu(n)tur, 
sporządzona pismem identycznym, jak interesujące nas wpisy rektorskie z kadencji Jana. Taką samą 
mieszaną kursywą wciągnięte zostały zapisy dziekańskie Bernarda Mikosza z półrocza zimowego 
1470/71 r.90 W jego wpisach rektorskich z semestru zimowego 1489/90, występuje już jednak pismo innej 
ręki (minuskuła gotycka)91, o czym być może zadecydowały podobne przyczyny, jak u Jana ze Słupczy, 
czyli podeszły wiek lub choroba, ponieważ Mikosz zmarł 2 lutego 1490 r. w czasie pełnienia rektoratu. 

Do końca XV w. w Metryce i Liber statutorum — zdecydowanie przeważa pismo gotyckie. 
Pojedyncze przykłady zmian, włącznie w postaci pisma mieszanego, wiążą się z osobami Jana z Pilicy, 
Michała z Wielunia, Bernarda z Biskupiego, Jakuba z Szydłowa oraz Jana Sommerfelda92, przy czym 
przewaga mieszanej minuskuły i kursywy zaznacza się dopiero z początkiem stulecia następnego. 
Kaligraficzne, w pełni rozwinięte pismo humanistyczne pojawiło się wszakże jeszcze później, bo od 
połowy lat dwudziestych XVI w.93 Już wszakże w roku 1511 jeden ze studentów - Jan Lomoelłer 
- przepisał doskonałą italiką łacińskie tłumaczenie Odysei Homera94. 

Rysującą się dotąd chronologię oraz ograniczony zakres przenikania pisma humanistycznego 
potwierdza również sondażowy przegląd autografów dwudziestu czterech przedstawicieli krakow-
skiego środowiska naukowego z XV i początku XVI w. Pomijając kwestie związane z możliwościami 
identyfikacyjnymi pisma poszczególnych osób wyznaczono tutaj dwa zasadnicze kryteria, decydujące 
o doborze konkretnych postaci. Po pierwsze, uwzględniono te osoby, które rozpoczynały kariery nie 
później, jak w drugiej połowie XV stulecia i po drugie - wykazywały zainteresowanie humanizmem 
lub odbyły studia we Włoszech95. Okazało się, że w przebadanej grupie osiemnaście osób pisało 
gotykiem96, a pismem mieszanym lub humanistycznym tylko sześć97. Bardzo wymowna jest natomiast 

87 Zob. ibidem; rpis BJ nr 263, k. 16 i 21. W całości lub częściowymi autografami Jana ze Słupczy są rpis BJ nr 1405, 1415, 
1416, 1689, 2099, 2230. Zasadniczy tekst pisał Jan staranną kursywą gotycką, natomiast jej odmianę brulionową stosował 
w glosach i notatkach. 

88 Wpływ tych czynników podkreślają ustalenia pismoznawstwa kryminalistycznego - zob. np. T. Widła , Cechy płci 
w piśmie ręcznym, Katowice 1986, s. 50; A. Feluś , Podpisy. Studium z pismoznawstwa kryminalistycznego, Katowice 1987, 
passim oraz J. S t iennon , Paléographie du Moyen Age, [Paris 1973], s. 7-18. 

89 Zob. PSB, t. I, s. 460. 
90 Rpis BJ nr 263, k. 32r~y. Jego autograf zob. też rpis BJ nr 515, k. 167r-328v. 
91 Rpis BJ nr 258, s. 367-368. 
92 Ibidem, s. 376-379, 404, 415, 420-421 (rektoraty Macieja z Szydłowa i Jana Turzo). Rpis BJ nr 263, k. 40v, 41v, 49r, 

51r~v, 52v, 53r. 
93 Rpis BJ nr 259, s. 108-109 (rektorat Piotra z Obornik) i nr 263, k. 101r (dziekanat Marcina z Cieszkowie). 
94 Jest to obecny rpis nr 626 Biblioteki Kórnickiej - zob. J. Za they , Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki 

Kórnickiej, Wrocław 1963, s. 429-434. 
95 Przegląd ten objął przede wszystkim profesorów Akademii, a w niewielkim tylko stopniu jej absolwentów działających 

poza uczelnią. Konkretne autografy identyfikowano bowiem, głównie na podstawie ustaleń zawartych w CCMBJ, t. 1 - 4 oraz 
pracy W. Szel ińskiej (o.c.), co z konieczności narzucało pewne ograniczenia. Jeśli natomiast chodzi o granicę chronologiczną 
drugiej połowy XV w, to wyznaczono ją dlatego, aby uchwycić tę grupę ludzi, która kariery rozpoczynała w czasie, kiedy 
pismo humanistyczne było wciąż jeszcze słabo znane. Nie ujęto tutaj także tych osób, których autografy wykorzystano w toku 
wcześniejszych rozważań. 

96 Gotykiem pisali (w nawiasie podaję dane o miejscu autografu): Andrzej z Łabiszyna (BJ 6394, k. 9 i marginalia 
w inkunabułach BJ nr 938 - 939); Jan Beber z Oświęcimia (BJ 1918, k. 1 - 78); Mikołaj Czepiel (zob. A. Le wieka- Kamińska , 
Renesansowy księgozbiór Mikołaja Czepia w Bibliotece Jagiellońskiej, Wrocław 1956, tabl. 1); Jan Dąbrówka (BJ nr 1406); Jan 
Elgot (BJ nr 104, k. 217-219); Grzegorz z Sanoka (notka własnościowa w BJ 413); Jakub z Gostynina (BJ nr 505); Jakub 
z Szadka (BJ nr 409, k. 160r_ï); Jan z Głogowa (BJ nr 263, k. 45', BJ nr 1240); Jan z Inowrocławia (BJ nr 525, k. 112r- 128v); Jan 
z Ludziska (BJ nr 552); Mikołaj Kozłowski (zob. Historia Biblioteki Jagiellońskiej, s. 75, il. 7); Maciej z Miechowa (zob. L. 

8 Studia Źródloznawcze t. XXXV 
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różnica pokoleniowa, ponieważ wszyscy posługujący się pismem z wpływami humanistycznymi 
urodzili się w drugiej połowie XV w., czyli ich studia przypadały na ostatnią ćwierć tego stulecia, 
a więc już po pierwszych, podejmowanych w Krakowie przez Polaków próbach z pismem 
humanistycznym. 

U schyłku lat osiemdziesiątych XV w. powstała w Krakowie, poza formalnymi strukturami 
uniwersyteckimi - Sodalitas Litteraria Vistulana - stowarzyszenie literackie, złożone wszakże m.in. 
z wykładowców Akademii, którego jednym z programowych zadań było szerzenie w jej murach 
bardziej radykalnego humanizmu. Jeżeli jednak przyjrzeć się rozpoznanym autografom członków, 
okazuje się, iż nie było tam dobrej kaligrafii humanistycznej. Tylko Konrad Celtes, Jan Sommerfeld 
i być może Wojciech z Brudzewa używali pisma mieszanego98, natomiast Jan Heydecke-Mirica 
posługiwał się tradycyjną kursywą gotycką99. Fakt ten nie powinien wywoływać większego zaskocze-
nia, zważywszy na dwie okoliczności. Po pierwsze, animatorzy krakowskiej Sodalitas Litteraria to 
przeważnie ludzie urodzeni mniej więcej w połowie XV w., czyli wykształcenie zdobywali w okresie, 
kiedy przypadki użycia nowego pisma należały nadal do rzadkości. Po drugie natomiast, z humaniz-
mem zapoznawali się oni najczęściej w środowiskach niemieckich, gdzie zmiana pisma także się 
jeszcze wówczas nie dokonała100. 

Ocena dotychczasowych ustaleń chronologicznych w kwestii pierwszych zastosowań pisma 
mieszanego i humanistycznego w kręgu uniwersyteckim możliwa będzie dopiero wtedy, gdy zostaną 
one skonfrontowane z innymi środowiskami, a przede wszystkim ze sferą kancelaryjną. W celu 
przeprowadzenia takiej konfrontacji wykorzystano księgi wpisów z działających na terenie Krakowa 
urzędów, ponieważ w przeciwieństwie do rozproszonych dziś dokumentów, gwarantują one właściwą 
w aspekcie czasowym - ciągłość obserwacji pisma. I tak, w księgach kapitulnych i biskupich, pisma 
mieszanego zaczęto używać w roku 1493 i 1500101, a italika w latach 1509 oraz 1515102. W Metryce 
Koronnej pojawiła się ona pomiędzy rokiem 1502 a 1506103. Kancelarie miejskie na Kazimierzu 
i w samym Krakowie rozpoczęły próby z nowym pismem w latach 1509 (Kazimierz) i 1511 -1518104. 
Z kolei w księgach ziemskich i grodzkich krakowskich pismo mieszane występuje po raz pierwszy 
w 1496 oraz 1487 r., lecz w pełni humanistyczna italika dopiero w blisko czterdzieści lat później105. 
Dodać równocześnie należy, iż podane daty nie oznaczają całkowitego wyparcia pisma gotyckiego, 

Krakowiecka, Maciej z Miechowa. Lekarz i uczony Odrodzenia, Warszawa 1956, s. 299-302, ił. 4-5); Marcin Król 
z Żurawicy (BJ nr 764); Piotr Świętopełk z Rząbca (BJ nr 126, k. 73 - 77); Jan Stobniczka (BJ nr 2457); Tomasz Strzempiński 
(BJ nr 2150). 

97 Byli to: Piotr Aurifaber z Krakowa (BJ nr 505, k. II1); Stanisław Biel (BJ nr 248, k. 1200; Marcin Biem z Olkusza (BJ nr 
591, k. 2r-113'); Leonard z Dobczyc (BJ nr 576); Mikołaj z Tuliszkowa (zob. W. Wisłocki, Incunabula Typographica 
Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis, Cracoviae 1990, s. 182 i 518); Paweł z Krosna (zob. W. Wisłocki , Incunabula, s. 58, 
68, 272-273). 

98 Autograf Jana Sommerfelda starszego zob. W. Wisłocki , Incunabula, s. 334-335, zaś próbkę pisma Konrada Celtesa 
reprodukują: H. Liilfing, H.- E. Teitge, Handschriften und alte Drucke. Kostbarkeiten aus Bibliotheken der DDR, Leipzig 
1981, s. 236. Por. też: M. S te inmann , I.e., s. 435. Według ustaleń CCMBJ, t. 4, s. 25, 36, 85,154,175, 280 autografy Wojciecha 
z Brudzewa znajdują się w: rpis BJ nr 570 (glosy na s. 30 i 147), nr 596 (k. l r -18"), nr 600 (k. 100v, 109r, 147"), nr 611 (k. 23ł, 30r) 
i wszędzie tam występuje kursywa gotycka. Jako natomiast pochodzące prawdopodobnie od ręki Wojciecha uznaje się pismo 
na k. 4V rpis BJ nr 568 (zob. CCMBJ, t. 4, s. 25). Jest to już jednak kursywa mieszana z przewagą bezpętelkowych laseczek 
górnych, prawostronnym pochyleniu (ok. 15°), module 1,2, a przede wszystkim z tzw. prostym d i humanistycznym g. Bez 
szczegółowych, odrębnych badań, rozstrzygnięcie tego problemu nie jest wszakże możliwe. 

99 O piśmie Jana Heydecke - W. Semkowicz, o.e., s. 429. 
100 Zob. B. Bischoff , Paläographie des rämischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1979, 

s. 189-191. 
101 Archiwum Kapitulne na Wawelu: Acta Cap. Eccl. Crac., Ł 2, k. 210; Archiwum Metropolitalne w Krakowie: Acta 

Episc. Crac., t. 4, k. 45'. 
102 Acta Cap. Eccl. Crac., t. 2, k. 255r; Acta Episc. Crac., t. 6, k. 63'. 
103 AGAD: Libri Legationum nr 3, k. 3r i księgi wpisów MK 15, k. 210-224. Nieco wcześniejsze zdaje się użycie pisma 

mieszanego oraz italiki w dokumentach - np. potwierdzenie praw miasta Śremu z 1493 r. - il. zob. Miasta polskie. 
Dokumentacja archiwalna, Warszawa - Łódź 1981, s. 251. Zob. też W. Semkowicz, o.e., s. 430. 

104 Zob. W. Semkowicz, o.e., s. 429 przyp. 4 oraz AP w Krakowie: Scab. Crac. nr 9, s. 605; Adv. Crac. 110, s. 323 i nr 111, 
s. 4. 

105 AP w Krakowie: Terr. Crac. nr 203, k. 143" i nr 148, s. 272-273. Castr. Crac. nr 27, s. 950 i nr 42, s. 230. 
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ponieważ we wszystkich wymienionych kancelariach, było ono jeszcze używane do czwartego 
dzisięciolecia XVI w. 

Porównanie to ujawnia więc liczące prawie pół stulecia opóźnienie sfery kancelaryjnej, a zarazem 
zdaje się sugerować, że poznawanie w Polsce pisma humanistycznego przebiegało w sposób podobny, 
jak w krajach zachodnioeuropejskich106. Trzeba wszak pamiętać, iż takie kancelarie, jak królewska, 
biskupia i kapitulna, będąc odbiorcami papieskich breve, musiały dość często stykać się z humanis-
tyczną italiką, która stosowana była do ich ekspedycji już od połowy XV w.107, a fakt ten nie znalazł 
praktycznie żadnego odzwierciedlenia w piśmie zachowanych z tego okresu ksiąg wpisów. Sytuacja ta 
mogłaby zatem dodatkowo potwierdzać postawioną na wstępie hipotezę, w świetle której do 
pierwszych spotkań z nowym pismem dochodziło w ramach szeroko rozumianych kontaktów 
z włoskim humanizmem, zaś najwcześniej zaznaczyły się one właśnie w środowisku naukowym108. 

* 

* * 

W wyniku przeprowadzonych badań można by zatem sformułować następujące wnioski. Druga 
połowa XV w. otwierałaby okres, który zapoczątkował - z czasem coraz intensywniejsze, własne 
doświadczenia z pismem humanistycznym. Mimo wszystko bowiem jego zastosowanie w latach 
1418 -1420 (Dominik Baiardi) miało charakter epizodyczny, przynajmniej w zakresie bezpośrednich 
skutków. Trzeba przy tym pamiętać, że aż do początków stulecia XVI zdecydowanie dominującą 
pozycję zachowało w kręgu uniwersyteckim pismo gotyckie - nawet wśród osób o humanistycznych 
zainteresowaniach. Wskazane próby zmian odczytywać należałoby przede wszystkim jako działania 
indywidualne, będące jednorazową formą swoistej manifestacji intelektualnej, polegającej na demons-
tracji wobec miejscowego środowiska - znajomości włoskich nowinek. 

Do końca XV w. mamy do czynienia w zasadzie tylko z pismem mieszanym, o dość zróżnicowanym 
u poszczególnych osób zakresie wpływów humanistycznych. Generalnie jednak są to zmiany zbliżone 
do tych, jakie obserwuje się w krajach Europy Zachodniej. Tak więc w pierwszej kolejności następowała 
eliminacja pętelek na górnych laseczkach liter, zwiększanie modułu, wprowadzanie pojedynczych 
znaków w nowych kształtach, zwłaszcza tzw. prostego „d" (lub wersji hybrydalnej) i długiego „s" na 
końcu słów oraz zwiększanie się liczby kapitałowych majuskuł. O wiele dłużej utrzymały się natomiast 
gotycki dukt i gruba, reliefowa linia. Był to z jednej strony rezultat używania pióra zaostrzonego 
w tradycyjny sposób (szeroko, na skos), a z drugiej - efekt nawyków wpojonych w toku szkolnej nauki 
pisania. Ich przezwyciężenie wymagałoby bardzo dużego nakładu pracy, którego można by oczekiwać 
co najwyżej od zawodowych kopistów, lecz nie od profesorów uniwersyteckich. Związane z nimi próby 
zmian w piśmie, choć jeszcze nieliczne, ale wyraźnie wcześniejsze niż w kancelariach, przyczyniły się 
zapewne do stopniowego poznawania nowej kaligrafii, co później ułatwiło jej recepcję. 

Humanistenschrift an der Krakauer Akademie im 15. Jh. 

Die Anfänge der Humanistenschrift in Polen hatten bis heute kein besonderes Interesse in der 
einheimischen Historiographie gefunden. Der Artikel setzt zum Ziel die frühersten Beispiele ihrer 
Anwendung im Kreis der Professoren und Studenten der Krakauer Akademie im 15. Jh. aufzudecken. 

106 Zob. lit. w przyp. nr 3 oraz P. Spunar , Die Rezeption der humanistischen Schrift in Böhmen und ihre semiotische 
Bedeutung, w: Paläographie 1981. Colloquium des Comité International de Paléographie, München 1982, s. 201-207, idem, 
Der humanistische Kodex in Böhmen als Symbol der antiken (fremden) Kultur, w: Renaissance- und Humanistenhandschriften, 
hrsg. von J. Autenr ie th , München 1988, s. 99-104, M. S te inmann, Von der Übernahme fremder Schriften im. 15. 
Jahrhundert - ibidem, s. 51 -62; idem, Die lateinische Schrift zwischen Mittelalter und Humanismus, w: Paläographie 1981, 
s. 193-199 i L. d'Arienzo, Alcune considerazioni sul passagio della scrittura gotica all'umanistica nella produzione 
documentaria catalana dei secoli XIV e XV, w: Studi di paleografia e diplomatica, Padova 1974, s. 199 - 226. 

107 Szerzej, zob. T. F renz , I.e.; idem, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit, Stuttgart 1986, s. 30 oraz 
A. Gieysztor , o.c, s. 175 i 178 i W. Semkowicz, o.c, s. 428 n. 

108 Szerz. zob. J. D o m a ń s k i , o.e. 
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Die Beschränkung der Beobachtung auf den akademischen Kreis läßt sich auf eine, übrigens durch 
die ausländischen Forschungen (Thomas Frenz, Peter Herde, Martin Steinmann, Jaroslav Prazäk) 
bestätigte Voraussetzung zurückführen, daß die Erkenntnis dieser neuen Schrift sich im Zusammen-
hang mit den Kontakten mit dem italienischen Humanismus vollzog und in diesem Bereich war die 
Universität das wichtigste Mileau ihrer Verbreitung. In den Forschungen wurde sowohl die richtige 
Humanistenschrift berücksichtigt, als auch die unter ihrem Einfluß stehende gotische Schrift - die 
sog. gotisch-Humanisten-Mischschrift. 

Das älteste Beispiel für eine neue Kalligraphie stammte aus den J. 1412-1420 und ist mit der 
Person eines Italieners - Domenico Baiardie von Fermo verbunden, der in Polen aus dem Konzil von 
Konstanz eintraf. Sein Fall hat zwar keine mehr dauerhafte Veränderungen zu Folge, aber trotzdem 
scheint das auf die jenigen Wege zu weisen, wie man in Polen allmählich sich mit der Humanisten-
schrift vertraut machte (Import von Handschriften, Studien der Polen in Italien). 

Die zweite Hälfte des 15. Jh. eröffnete eine Periode, von daher in der Schrift von einzelnen 
Personen gewisse Einwirkungen der Humanistenschrift erkennbar sind. Es handelt sich hier fast 
ausschließlich um eine Mischschrift, wobei der allgemeine Charakter der Veränderungen demselben 
in den Ländern Westeuropas registrierten Prozeß entspricht. Zu den wichtigsten Erscheinungen 
gehörten: Verzicht auf die Schlaufe an der Oberschaft der Buchstaben b, d, h, k,l\ die Anfänge der 
Anwendung der sog. gerader Version des kleinen <2; sowie langes s am Wortende. In der Funktion von 
Buchmajuskel erscheint immer öfter die protohumanistische Kapitale. 

Es ist jedoch zu vermerken, daß bis zum Anfang des 16. Jh. die vorherrschende Position in der 
Universitätsumgebung die gotische Schrift aufrechterhalten hatte - sogar unter den Menschen mit 
den humanistischen Interessen. Die besprochenen Bemühungen um die Veränderung der Schrift 
sollten vor allem als individuelle Tätigkeit betrachtet werden, die nur eine einmalige Form einer 
eigenartigen intellektuellen Manifestation war, um dem lokalen Kreis zu demonstrieren, daß man auf 
dem Laufenden mit den Neuigkeiten aus Italien war. 

Aus dem durchgeführten Vergleich der Chronologie der ersten Anwendungen von Misch- und 
Humanistenschrift mit den in Krakau wirkenden Kanzleien (Königs-, Bischofs-, Kapitel-, Burg-, 
Landes- und Stadtkanzlei in Krakau und Kazimierz) ergibt sich, daß die letzten in dieser Hinsicht um 
beinahe 500 Jahre verspätet waren. Erste Versuche die Schrift zu verändern, fanden dort nämlich erst 
im Ausgang des 15. Jh. statt, obwohl über gute Erkenntnis der neuen Kalligraphie erst später darf 
berichtet werden, denn erst zu Anfang der zweiten Terz des 16. Jh. 


