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Tematem monografii Jeffreya F. Hamburgera, profesora historii sztuki w Oberlin College (Ohio, USA), 
jest mato dotychczas znany iluminowany rękopis określany jako „The Rothschild Canticles” (cyt. dalej RC), 
od nazwiska jednego z właścicieli. Rękopis znajdujący się w XIX wieku w prywatnych zbiorach angielskich, 
a później w kolekcji Edmonda de Rothschilda, w roku 1968 został zakupiony przez Edwina J. Beinecke’a 
i ofiarowany Uniwersytetowi Yale w New Haven w Stanach Zjednoczonych (Beinecke Rare Book and M a
nuscript Library, MS 404).

Niewielki (1 18 x 84mm) kodeks łaciński liczy 192 karty pergaminowe, które zdobi 50 miniatur cało
stronicowych, 160 małych winiet, 41 inicjałów, liczne marginalia, wreszcie 23 dodane nieco później rysunki. 
Wiele tematów zostało potraktowanych w sposób niekonwencjonalny.

W swych dociekaniach autor główny nacisk położył na wyjaśnienie ikonografii miniatur zasadniczych 
partii RC i ukazanie ich związku z mistyczną literaturą i praktykami religijnymi w klasztornych środowiskach 
Flandrii i Nadrenii na przełomie XIII i XIV wieku. Przedmiotem jego zainteresowania stały się nie tylko 
ilustracje, ale i tekst rękopisu. Ośrodek studium stanowią miniatury całostronicowe, składające się na kilka 
grup tematycznych, współtworzących materia meditandi, w której odbija się proces kontemplacji —  poprzez 
oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie, z kulminacyjną Visio Dei.

Już we „W stępie" autor zwraca uwagę na paradoks tkwiący w samym tytule jego dzieła i stawia pytanie, 
co wspólnego może mieć sztuka z mistyką, pojmowaną jako bezpośrednie i intuicyjne doświadczenie nie- 
wysłowionego Boga. Jednak mistycy posługiwali się również symbolami i obrazami, by opisać to, co inaczej 
pozostałoby niewyrażone. Korzystali przy tym z obrazów biblijnych, przeżywanych w medytacji nad tekstami, 
z egzegezy i z liturgii.

Wbrew swej obecnej nazwie The Rothschild Canticles nie zawiera tekstu Pieśni nad Pieśniami ani ko
mentarza do niej, lecz jest rodzajem florilegium , czyli zebraną przez kompilatora wiązanka tekstów i ob
razów, połączonych wspólną tematyką. Kodeks przeznaczony był dla kobiety —  mniszki lub kanoniczki —  

dla której konwent, w którym przebywała od wczesnej młodości i w którym miała stać się sponsa Christi, 
był całym światem. Teksty i obrazy RC, pełne odniesień do liturgii i symboli, były bliskie mniszce, natomiast 
obce dla osób świeckich. Na przełomie XIII/XIV wieku nastąpił niebywały rozkwit klasztorów, nad którymi 
duchową pieczę często sprawowali dominikanie (np. Eckhart, Suzo). Poczynając od XII stulecia, wizje stały 
się zasadniczą częścią duchowości niewieściej, inaczej niż u św. Bernarda czy Ryszarda od Św. W iktora, 
którzy cenili pobożność oderwaną od zmysłowych wyobrażeń. Tendencja ta była zgodna ze wzrostem zain
teresowania człowieczeństwem i ciałem Chrystusa, a w konsekwencji m aterialną stroną ziemskiego życia. 
Procesowi temu towarzyszyła zmiana nastawienia do sztuki, przedtem bowiem, aż do XIII wieku, już  sama 
czynność czytania, dostępna dla wąskiej elity, pojmowana była jako swoiste misterium, w którym czytający 
dostępował godności hierofanta. Istnienie obrazów nie było przy takim nastawieniu rzeczą konieczną.

W rozdziale pierwszym autor omawia budowę rękopisu. Składa się on z dwóch części: pierwsza (f. I -  106) 
złożona jest z szeregu krótkich tekstów, którym na sąsiednich kartach recto towarzyszą całostronicowe obrazy.
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W części drugiej przeważają teksty, miniatury są mniejsze, marginalia bardziej rozbudowane. Tekst, nie znany 
w takiej wersji z innych źródet, jest niekompletny, zaś obecny podział na dwa tomy nie odpowiada treści. 
Pierwotnie część kart była biała, aby na cienkim pergaminie tekst i ilustracje nie nakładały się na siebie.

Podejmując problem miejsca wykonania miniatur, autor stwierdza, iż rodzaj i bogactwo dekoracji mar 
ginalnej są charakterystyczne dla środowiska franko-flamandzkiego przełomu XIII i XIV wieku. Dwie mi
niatury najlepsze pod względem formalnym. Sedes sapientiae (f. 61 r) i M ulier am ida  sole (f. 64 r.; il. 2), 
bliskie są twórczości Mistrza Honoré z końca XIII stulecia. Pozostałe miniatury, będące dziełem kilku ar 
tystów, można zestawić z małą grupą rękopisów z terenu dawnej diecezji Theoruanné, na pograniczu Francji 
i Flandrii (Boulogne, St. Omer, Ypres), z tego samego okresu. Forma rysunków, nawiązująca do wzorów 
angielskich, była charakterystyczna, także dla środowiska franko-flamandzkiego.

Już niewielki format kodeksu sugeruje jego przeznaczenie do prywatnej modlitwy i medytacji Wcześniej 
ilustracje w rękopisach tego typu były niezmiernie rzadkie. Dopiero w tzw. M odlitewniku Hildegardy z Bingen 
z lat około 1275-1280 (Monachium, kopie w W iedniu i w Einsiedeln) tekst i związane z nim liczne ilustracje 
mają znaczenie równorzędne, zaś starsze odeń są jedynie niektóre ilustrowane psałterze.

W drugim rozdziale pracy został bliżej omówiony tekst RC. Pierwsza część rękopisu pokrewna jest 
wyznaniom lub solilokwiom, naśladującym pisma św. Augustyna. Jest to rodzaj wewnętrznego monologu, 
łączącego modlitwę i medytację, przybierającego w tym przypadku formę ćwiczeń przygotowujących do 
mistycznego zjednoczenia. Cytaty zaczerpnięto z Biblii, liturgii i popularnych traktatów, łącząc je w dość 
dowolny sposób i parafrazując brzmienie. Nie pełnią funkcji narracyjnej, a obrazują proces przemiany du
chowej. Wiele tekstów ma odpowiednik w tzw. florilegiach pseudoaugustiańskich, przypisywanych samemu 
świętemu, w istocie autorstwa benedyktyna Jeana de Fécampa z XI w. Ścisły związek języka rękopisu z li
turgią jest charakterystyczny dla konwentów niemieckich. Druga część RC ma cel ascetyczny i dewocyjny, 
służy bowiem do medytacji, która winna poprzeć kontemplację. Spośród tekstów biblijnych wykorzystano 
tu głównie trzy księgi tzw. mądrościowe —  Pieśń nad Pieśniami, Księgę Przysłów i K si(g( Mądrości (Ekle- 
zjastyk). Traktowanie ich jako stopni wiodących do unii kontemplacyjnej datuje się od czasów Orygenesa. 
W edług podziału Bernarda z Clairvaux. Eklezjastyk przeznaczony jest dla incipientes. Przysłowia dla pro
ficientes, PnP dla perfecti. Także ćwiczenia w pierwszej części RC, oparte na tekście PnP, służą duszy „doj
rzałej". Teksty części drugiej, gdzie wykorzystano pozostałe księgi, mają ożywiać i wzmocnić ascetyczne 
dążenia czytającego. Cytaty, tworzące formę catena w drugiej partii rękopisu, zaczerpnięte zostały przede 
wszystkim ze zbioru Pharetra, napisanego zapewne przez paryskiego franciszkanina przed rokiem 1264 oraz 
z drugiego, nie zidentyfikowanego źródła. Część druga zawiera ponadto 14 pobożnych egzemplów, w połowie 
odnoszących się do pośrednictwa Marii Jedna z towarzyszących im miniatur ukazuje mniszkę, klęczącą u stóp 
figury Marii z Dzieciątkiem. Użyta w modlitwie forma peccatrix  poświadcza —  zdaniem autora —  że rę
kopis przeznaczony był dla zakonnicy. RC zawiera ponadto dwa obszerne fragmenty popularnego traktatu 
Elucidarius Honoriusa Augustodunensis z początków XII wieku.

Następnie J. F. Hamburger przechodzi do omawiania wybranych grup ilustracji. W RC stosunkowo często 
pojawiają się „słowa-ilustracje" (word-illustration), spotykane już  w psałterzach karolińskich Ilustrują one 
dosłownie metafory biblijne ukazując res significans, nie res significata, co prowadzi do powstania wyobrażeń 
zgoła osobliwych (np. f. 181 v ). Przy odczytywaniu rodzaju obrazów ważna była rola pamięci i odpowiednich 
skojarzeń w umyśle widza.

Pierwotnie rękopis otwierały trzy duże miniatury bez tekstu. Pierwsza jest ilustracją cysterskiego, prze
znaczonego dla mniszek traktatu Palma contemplationis, który mówi o siedmiu stopniach wędrówki misty
cznej. Uzupełnieniem jest wyobrażenie siedmiu sztuk wyzwolonych. Palma contemplationis łączy stopnie 
mistycznego wspinania się z gałęziami symbolicznego drzewa palmowego (por. PnP 7,8). Studiowanie sztuk 
jest wstępnym warunkiem mistycznego poznania. Najstarszy francuski tekst traktatu powstał przed połową 
XIII wieku, miał kilka wersji i tłumaczeń. Miniatura w RC nawiązuje do tzw. Redakcji G, występującej od 
początku XIV wieku na terenie Niemiec i Niderlandów. Miniatura świadczy, iż wersja ta musiała powstać 
wcześniej, skoro już około roku 1300 była znana na tyle, że można było pominąć sam tekst bez ryzyka 
niezrozumienia wymowy obrazu. Wyobrażenie sztuk zidentyfikował Michael Evans już wcześniej, uznając 
za ich podstawę miniaturę z Image du monde Gossouina de Metz, z pierwszej połowy XII wieku.

Rozdział kolejny został poświęcony miniaturom o tematyce rajskiej. Sam klasztor rozumiany był jako 
obraz Niebieskiego Jeruzalem. Tekst RC kładzie nacisk na przedsmak radości niebiańskich. Część miniatur 
stanowi nowatorskie zerwanie z dotychczasowym sposobem przedstawiania nieba jako miasta lub ogrodu; 
inne z nich znacznie modyfikują dotychczasowe schematy. Ich celem jest nie tyle ukazywanie nieba, co



1. The Rothschild Canticles (New Haven, Uniwersytet Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 
Ms 4()4), IT. 18v —  19r. Chrystus i oblubienica o ogrodzie; Sponsa jako Caritas; Mąż Boleści.
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ewokowanie radości i rozkoszy jego mieszkańców. Obraz panien mądrych i głupich, skojarzony z zupełnie 
innym niż dotychczas tekstem biblijnym (PnP 1, 3; 7, 8), powraca do motywu duchowego wspinania się 
ku Chrystusowi, którego w następnej scenie adorują niewiasty w ekstatycznym tańcu. Takie akcentowanie 
radości zbawionych odróżnia RC od ogółu współczesnych rękopisów, kładących nacisk raczej na duchowy 
udział w Męce Pańskiej. Ponadto pojawia się tu pojęcie pustyni, metafory transcendentnej natury Boga i m iej
sca spotkania duszy z Bogiem, powszechne w mistyce niemieckiej. Niezachowana miniatura Niebieskiego 
Jeruzalem nie tyle ukazywała miejsce przebywania duszy, co moment jej przyjęcia do nieba przez Oblubieńca. 
Tę zasadniczą myśl rozwijają dalsze miniatury, m. in. obraz Chrystusa —  Źródła Żywota, zbawionych na 
łonie Zbawiciela, na koniec wyobrażenie dusz błogosławionych, wzbijających się ku ostatecznemu źródłu 
światła —  Bogu.

Temat imitatio Christi podejmuje następna grupa miniatur, złożona z sześciu przedstawień, odnoszących 
się do Pieśni Salomona. Należą one do najobszerniejszych zespołów ilustracji o tej tematyce w sztuce śre
dniowiecznej. W przeciwieństwie do wcześniejszych, alegorycznych interpretacji, w miniaturach RC nacisk 
położony został na wierność wobec zarówno sensu literalnego, jak i mistycznego Kantyku. Zgodnie z in
terpretacją rozwiniętą w kazaniach św. Bernarda Chrystus jest Oblubieńcem, dusza oblubienicą a PnP —  
opowiadaniem o ich miłości. Serię otwiera duża ilustracja z wyobrażeniem Męża Boleści (il. 1 ). Rana w boku 
Chrystusa porównana jest w towarzyszącym tekście do bramy wiodącej do cor Salvatoris. Do bramy tej 
kołacze dusza. Nabożeństwo do Najświętszego Serca propagowali szczególnie cystersi i dominikanie. Dalsze 
miniatury odnoszą się do mistycznego spotkania duszy oczyszczonej z grzechów z Chrystusem w piwnicy 
winnej (symbolu mistycznego upojenia) i w hortus conclusus. Ukończeniem cyklu był —  niezachowany —  
wizerunek Oblubieńca ssącego z piersi oblubienicy. Te same wątki poruszało wiele współczesnych tekstów, 
zwłaszcza niemieckich, szczególnie pisanych przez mniszki cysterskie i dominikańskie lub przez ich kape
lanów. Miniatury przedstawiają imitatio Christi jako proces przemiany duchowej. Oblubienica jest utożsa
miana z Mądrością. PnP staje się romansem, w który widz winien włączyć się poprzez identyfikację z ob
lubienicą. W początkach XIV wieku podobne ilustrowane alegorie mistycyzmu „nupcjalnego” (mistyki 
zaślubin) związane były głównie, jeśli nie wyłącznie, z konwentami żeńskimi. Za przykład niech posłużą 
tu malowidła ścienne w klasztorze benedyktynek w Gòss w Austrii i w kościele cysterek w Chełmnie. Cykl 
chełmiński, z połowy XIV wieku, jest najobszerniejszy spośród znanych o tej tematyce. W prawdzie stan 
zachowania i przemalowania nie pozwalają na ostateczną identyfikację niektórych scen, to jednak Jeffrey 
Hamburger proponuje kilka interesujących nowych spostrzeżeń. M alowidła takie stanowiły materia m edi
tandi, co potwierdzają np. pisma Małgorzaty Ebner z Dillingen, w której wizjach pojawiają się obrazy wzo
rowane na dziełach sztuki.

Część pierwsza RC zawiera ponadto 9 (pierwotnie 10) miniatur maryjnych. Scena Ofiarowania Marii 
w świątyni jest jedyną w RC, która czerpie ze źródeł apokryficznych. Głównym źródłem pozostałych tekstów 
jest liturgia, zwłaszcza świąt Narodzenia i W niebowzięcia NMP, obficie czerpiąca z ksiąg mądrościowych. 
Głoszą one pochwałę Marii jako oblubienicy i ucieleśnienia Mądrości Bożej. Miniatury przedstawiają Marię 
zarówno w czasie, jak i poza czasem, w chwale. Jest obecna w wyobrażeniu Drzewa Jessego zamiast Chrystusa 
(f. 46 r.). Ukazana została jako róża między cierniami, które symbolizują jej żydowskich przodków. Ujęcie 
to manifestuje nie związek, a raczej zerwanie ciągłości między Starym i Nowym Testamentem. Motyw stopni 
w Ofiarowaniu w świątyni, przypominając Psalmy Stopni, uważane za szczeble duchowej drabiny, ponownie 
wskazuje na drogę mistycznego postępu. Po dwóch kolejnych miniaturach, głoszących chwałę Marii, ponownie 
następują epizody z PnP —  scena spustoszenia winnicy (obraz skutków grzechu) i wizerunek duszy, broniącej 
zamku przed atakami szatana. Miniatura n f. 51 r ukazuje sceny polowania na jednorożca, w formie znanej 
z niemieckiej wersji Gesta romanorum. Wyobrażenia Sedes Sapientiae i M ulier amicta sole (il. 2) potraktowano 
w sposób niesłychanie monumentalny, zaś związane z nimi teksty mówią o Marii Pośredniczce. Maria to przy
bytek Chrystusa, co odnosi się również do duszy, dążącej do zjednoczenia z Bogiem.

O ile śmiałość obrazów RC ma liczne odpowiedniki w literaturze, o tyle w sztukach wizualnych ma 
tylko niewiele precedensów. Miniatury zachowują pełną erotyki atmosferę tekstu. Wnosi ją  również opis 
mistycznego zjednoczenia, któremu towarzyszyło pięć miniatur. Trzykrotnie ukazana została oblubienica spo
czywająca na łożu i zapadająca w sen kontemplacji. Finał stanowi scena Koronacji w niebie. I znowu pojawia 
się motyw mistycznego upojenia, przedsmaku nieba. Proces, podczas którego miejsce Marii w scenach Ko
ronacji zajmują święci i postacie kobiece, wyobrażające dusze indywidualne, dokonał się w sztuce nadreń- 
skiej. Również tam, tak w literaturze, jak i w sztuce, częsty jest motyw dotykania podbródka, Marii, wy
wodząca się z PnP metafora miłości duchowej.
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W końcowej, trynitamej części RC, artysta wręcz wykazał niezdolność języka do opisania szczytu życia 
mistycznego. Do grupy tej należy 20 niezwykłych miniatur (f. 40v -  44r, 75r -  206r). Usiłują one przekazać 
to, czego nie można oglądać, to, co jest poza wszelkim wyobrażeniem. Obraz posłużył jako „medium”, które 
zarówno objawia, jak i ukrywa Bóstwo; staje się środkiem doznania transcendentalnego. Kompilator używa 
języka teologii apofatycznej (negatywnej), której czołowym reprezentantem jest Pseudo-Dionizy Areopagita. 
Jego idee były żywe w owych czasach, głównie w Nadrenii. Miniatury są wyobrażeniami wizji, zaś obok 
w winietach ukazano postacie wizjonerów i proroków, kierujących uwagę widza na główne ilustracje. W mi
niaturach części trynitamej artysta zrezygnował z tradycyjnej antropomorfizacji, stosując w zamian formy bo
gate w asocjacje teofaniczne, sugerujące tajemną naturę Boga i jej wewnętrzne relacje. Na niektórych Trójca 
i Jedyny ukazani są jednocześnie (f. 94r). Jedność Trójcy została wyrażona środkami geometrycznej abstrakcji, 
niekiedy przypominającymi układ orientalnej mandali. Symbol koła pojawia się w 16 miniaturach. Tradycyjna 
statyka grup trynitamych została zastąpiona ujęciami dynamicznymi. Zastosowanie kolistych diagramów ewo- 
kuje skojarzenia z harmonią, porządkiem i doskonałością —  atrybutami Boskości. Inną, dość często spotykaną 
figurą jest trójkąt (do XV wieku nieczęsty w sztuce). Obrazy światła —- słońca i promieni —  łączą się 
z wyobrażeniami zasłon i tkanin, niekiedy powiązanych w misterne sploty (il. 3). Jest to przedstawienie Boga 
jako nieprzystępnej światłości, która osłonięta jest ciemnością; zarazem przystępnej i niewidzialnej dla oka. 
Obrazy zarówno skrywają, jak i objawiają. Formy antropomorficzne stopniowo zacierają się, zmuszając widza 
do porzucenia wszelkiego ludzkiego obrazu Bóstwa. Miniatury trynitame RC to wizualne ucieleśnienie Deus 
absconditus - transcendentalnego, ukrytego i niepoznawalnego. Zasłony są symbolem miejsca bezpiecznego, 
w którym dusza znaleźć może odpoczynek; odnoszą się także do zasłon Przybytku. Podobne obrazy znane 
są ze środkowo-gómo-niemieckiej poezji nabożnej, jak np Granum sinapsis. Osłonięte zasłoną wnętrze Przy
bytku jest metaforą kontemplacyjnego wnikania w okryte tajemnicą misteria oraz aktywności mistycznej i wi- 
zjonierskiej, znaną z szeregu traktatów (np. Ryszard od Św. Wiktora, Mistrz Eckhart).

W jakiś czas po ukończeniu rękopisu na pierwotnie białych stronach dodano kilkanaście pozbawionych 
komentarza ilustracji, przedstawiających epizody z żywotów Ojców Pustyni (Vitae patrum), opisujących as
cetyczne dokonania eremitów oraz zawierające kompilacje ich wypowiedzi (Apoftegmaty. Verba seniorum). 
Już od VI wieku zbiory te cieszyły się znaczną popularnością dzięki tłumaczeniom i adaptacjom. Rysunki 
w RC są jakby glossami do poprzednich tekstów, egzemplami łatwo zrozumiałymi dla zakonnego czytelnika, 
chociaż Żywoty rzadko bywały ilustrowane (il. 4). Około połowy wyobrażeń odnosi się do Verba seniorum, 
ilustrując cnoty zakonne, kilka przedstawia epizody z ich legend. O tym, że były używane jako materiał 
służący kontemplacji świadczy przykład Henryka Suzo, który sceny takie kazał wymalować w swej kaplicy 
i sporządził rysunkowe kopie dla duchowej córki Elżbiety Stagel.

W „Zakończeniu” autor ponownie stwierdza, iż RC jest unikatem tak ze względu na strukturę tekstu, jak 
i ikonografię. Stanowi nadzwyczaj wyrafinowane ucieleśnienie nowatorskiego związku między sztuką i prze
życiem mistycznym. Powracając ponownie do zagadnienia właściciela rękopisu, podkreśla, że kryteria filolo
giczne wskazują, iż był on przeznaczony dla kobiety i to raczej mniszki niż osoby świeckiej. Można przy
puszczać, że jego wykonanie nadzorował zakonny kapelan. Użycie łaciny, a nie języka narodowego, nacisk 
na życie kontemplacyjne i radości niebieskie bliższe są sferze monastycznej. W traktatach dla świeckich więcej 
mówi się o grzechu, pokucie i Sądzie, jak również o wstępnych fazach życia mistycznego niż o jego kulminacji. 
Z żeńskim środowiskiem monastycznym wiążą się wyrafinowane formy mistyki zaślubin. W tej perspektywie 
szczególną uwagę przyciąga zakon kanoniczek, zwykle wykształconych i arystokratycznego pochodzenia. Rę
kopisy iluminowane znajdowały się jednak też w posiadaniu cysterek, benedyktynek i dominikanek. Autor 
tekstu korzystał wprawdzie z dorobku pisarzy franciszkańskich, jednak główne tematy charakterystyczne dla 
ich pobożności są nieobecne. Nie można natomiast wykluczyć patronatu dominikańskiego. Pod względem sty
listycznym miniatury wiążą się z kręgiem franko-flamandzkim, jednak jeśli chodzi o ikonografię, dosłownie 
wszystko wskazuje na Niemcy, dokładniej na Nadrenię (szczególnie Palma contemplationis, miniatury z jed
norożcem, „taniec w niebiesiech" (f. 30 r), tkaniny w części trynitarnej, wreszcie wyobrażenia monstrualnych 
ras ludzkich w partii drugiej). Motyw wzniesionych rąk M ulier amicta sole. niezwykła ikonografia Męża Bo
leści i rozbudowane cykle PnP również mają niemieckie odpowiedniki. Nawet gdyby księga powstała w pół
nocnej Francji, byłaby przeznaczona dla osoby z Nadrenii, dobrze znającej tamtejsze teksty i wyobrażenia. 
W skazuje na to ponadto końcowy fragment, napisany w dialekcie używanym na północ od Kolonii. Zresztą 
podobny związek francuskich wykonawców i niemieckich zleceniodawców nie jest w owych czasach niczym 
zaskakującym. Kompilator był nie tylko uczonym, ale i artystą, który o ile sam nie był wykonawcą miniatur, 
to przynajmniej dostarczał szkiców lub rysunków, służących jako wzory.
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Pomimo wielkości wątków tekst obraca się wokół jednego zasadniczego tematu: dążenia duszy do mi
stycznego zjednoczenia z Bogiem, rozumianego jako podążanie ku wizji o oślepiającej intesywności. Układ 
księgi ma pobudzić czytelnika (czytelniczkę) do własnej aktywności w tej mierze. Obraz i tekst współdziałają. 
Tkwią one w Piśmie Świętym, lecz jednocześnie rozbrzmiewają skojarzeniami znanymi z liturgii i egzegezy. 
Uznanie obrazów za środek stosowany dla mistycznego wznoszenia się oznacza punkt zwrotny w dziejach 
stosunku do wyobrażeń, w każdym razie na średniowiecznym zachodzie, gdzie dotąd uważane były raczej 
za przeszkodę niż pomoc w tym zakresie. Metafora weselna PnP, która u św. Bernarda pozostaje alegorią, 
w mistyce niewiast została przekształcona w opowiadanie, w którym same mniszki uczestniczą. W proces 
ten zostało włączone i oko, i umysł.

Ostatnia część pracy zawiera liczne dodatki. Rozpoczyna je  transkrypcja części pierwszej RC, wzbo
gacona o wykaz źródeł cytatów biblijnych, liturgicznych i literackich. Towarzyszy temu indeks wersetów 
biblijnych w porządku chronologicznym poszczególnych ksiąg. Następnie autor przeprowadza analizę części 
drugiej, omawiając przy tej sposobności te wyobrażenia, które pominięto w partii syntetycznej. Czwarty 
dodatek zawiera „fizyczny" opis kodeksu oraz spis ilustracji. Dalsze partie przedstawiają analizę paleogra- 
ficzną i kodykologiczną oraz diagramy składek kodeksu, wreszcie łaciński i niemiecki tekst Palma contem 
plationis. Pracę kończą rozbudowane przypisy oraz obszerna bibliografia, obejmująca tak teksty źródłowe, 
jak i kilkaset opracowań, nie licząc publikacji cytowanych wyłącznie w przypisach. Nie brakuje indeksów —  
rękopisów i generalnego. Cennym uzupełnieniem tekstu jest kompletny zestaw ilustracji, przedstawiających 
miniatury RC (część również w kolorze) oraz szereg analogii stylistycznych i ikonograficznych.

Praca J. F. Hamburgera ukazała się opatrzona entuzjastycznymi recenzjami wstępnymi, pióra Caroline 
Walker Bynum i Bernarda McGinna. Rzeczywiście, zadziwia rozległa wiedza autora, wymagająca żmudnych 
badań tak z zakresu historii sztuki, poprzez studiowanie rozległej literatury i badanie rękopisów ilumino
wanych z autopsji, jak i głęboka znajomość średniowiecznej teologii, liturgii, egzegezy, a przede wszystkim 
hermetycznej wiedzy mistycznej. Bogactwo ilustracji RC zmusiło autora, pomimo imponującej objętości jego 
dzieła, do dokonania selekcji materiału badawczego; do skupienia się przede wszystkim na ikonograficznej 
stronie miniatur —  a i tu mógł bliżej omówić tylko najważniejsze grupy tematyczne. Każdy rozdział pracy 
stanowi niejako całość samą dla siebie, przez co autor nie ustrzegł się przed dokonywaniem powtórzeń, np.
0 przeznaczeniu RC dla mniszki, patronacie dominikańskim czy pewnych ogólnych spostrzeżeń, docyczących 
procesu kontemplacji. Nie umniejsza to jednak absolutnie wagi samej analizy, opartej na gruntownych pod
stawach, a przy tym podanej w sposób żywy i przekonywający. Polskiego czytelnika szczególnie cieszy 
obszerne omówienie malowideł ściennych w Chełmnie, świadczące o europejskim znaczeniu tego zabytku
1 wnosząc interesujące spostrzeżenia do wciąż nie do końca rozwiązanej ikonografii.

Należy mieć nadzieję, że zarówno sama książka Jeffreya F. Hamburgera, jak i opublikowany rękopis 
wywołają żywą dyskusję naukową, której owocem będą prace wyjaśniające dalsze aspekty ikonograficzne 
RC, jak i rzucające nowe światło na związki sztuki ze średniowiecznym mistycyzmem.

Jerzy Domasłowski


