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Od lectio divina do dwóch sensów 
pisma. Refleksy cysterskiej egzegezy 
w Psałterzu trzebnickim IF 440

Przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu kodeks 
zwany potocznie, choć błędnie, Psalterium nocturnum, od dawna budzi 
zainteresowanie swą wyjątkową zwartością – nie jest bowiem znany 
podobny rękopis powstały na ziemiach polskich w XIII stuleciu. Nawet 
pochodzący z kręgu franciszkańskiego, z końca tego wieku, psałterz 
z klasztoru Klarysek we Wrocławiu (Wrocław, Biblioteka Uniwersyte-
cka IQ) nie dorównuje mu zawartością zespołu miniatur i ich układem.

Pierwszy zwrócił na niego uwagę Arthur Haseloff, który zaliczył 
go do szkoły sasko-turyńskiej oraz usytuował w pierwszej (Erste Reihe) 
z dwóch wyróżnionych grup kodeksów1. Badacz ten określał pierwszą 
z nich jako „grupę chrystologiczną” (Vita Christi-Gruppe), a drugą jako 
„grupę eklektyczną” (eklektische Gruppe). Do pierwszej z nich należy 
Psałterz trzebnicki. Wspomniany autor dokonał zestawienia miniatur 
śląskiego kodeksu z miniaturami pozostałych analizowanych ksiąg 
i stwierdził, że najbliższy psałterzowi z Trzebnicy jest psałterz nr VI, 
powstały w 2. ćwierci XIII w. w środowisku turyńskim (Hamburg, 
Stadts- und Universitätsbibliothek, In scrinio 85). Wzory dla miniatur 
i inicjałów zidentyfikował natomiast w Turyngii i przypisał ich zaim-
portowanie rodzinnym związkom św. Jadwigi z dynastią landgrafów 
Turyngii.

1 A. Haseloff, Eine thüringisch-sächsische Malerschule des 13. Jahrhunderts, Strass-
burg 1897, passim.

Dariusz Tabor CR  
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
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Feliks Kopera zwrócił z kolei uwagę na związki miniatur psałterza 
śląskiego z miniaturami psałterza landgrafa Hermana2, a Władysław 
Podlacha przypisał fundację księgi św. Jadwidze i jej małżonkowi 
Henrykowi Brodatemu, uznając psałterz za ostatnie ogniwo linii roz-
wojowej zapoczątkowanej przez malarstwo sasko-turyńskie3.

Wiele miejsca poświęcił psałterzowi trzebnickiemu monografista 
śląskiego malarstwa miniaturowego Erich Kloss4. Uznał on, że genezy 
stylu i ikonografii miniatur należy upatrywać w szkole sasko-turyń-
skiej, dostrzegł jednak wiele różnic, jakie dzielą malarstwo książkowe 
tej szkoły i miniatury śląskiego kodeksu. Odnalazł natomiast związki 
stylistyczne miniatur i inicjałów kodeksu z miniaturami innych kodek-
sów śląskich tego czasu – graduałów IF 411 oraz IF 414. Przychylił się 
do poglądu Artura Haseloffa o bliskości stylistycznej (ikonograficznej) 
miniatur kodeksu z Trzebnicy oraz miniatur psałterza hamburskiego. 
Odnalazł też podobieństwa stylistyczne do miniatur innych psałterzy 
umieszczonych w pierwszej grupie przez Haseloffa. Określił nadto 
powstanie kodeksu na czas ok. 1240 r.

Michał Walicki potwierdził ustalenia Klossa co do datowania oraz 
związków stylistycznych miniatur z dziełami szkoły sasko-turyńskiej, 
jednakże uwypuklił podobieństwo miniatur do miniatur psałterza 
landgrafa Hermana i psałterza św. Elżbiety5.

Alfred Büchler włączył natomiast tytułowy psałterz do grupy psał-
terzy europejskich zdobionych miniaturami przedstawiającymi sceny 
z życia Chrystusa (Vita Christi Gruppe)6. W swej klasyfikacji oparł się na 
dziele Artura Haseloffa. Jako główne kryterium wyodrębnienia powyż-
szej grupy, oprócz treści chrystologicznych, uznał podporządkowanie 
miniatur psalmom newralgicznym tak zwanego „dziesięciopodziału”.

Kodeks trzebnicki prezentowany był na kilku wystawach. Ser-
giusz Michalski, autor noty katalogowej wystawy poświęconej rodowi 

2 F. Kopera, Średniowieczne malarstwo polskie, Kraków 1925, s. 24–27.
3 W. Podlacha, Miniatury śląskie do końca XIV wieku, w: Historia Śląska od najdaw-

niejszych czasów do roku 1400, t. 3, red. W. Semkowicz, Kraków 1936, s. 199–210.
4 E. Kloss, Die schlesische Buchmalerei des Mittelalters, Berlin 1942, s. 12–27.
5 M. Walicki, Iluminacje i oprawy rękopisów, w: Sztuka polska przedromańska i ro-

mańska do schyłku XIII wieku, red. tenże, Warszawa 1971, s. 217.
6 A. Büchler, Zu den Psalmillustrationen der Haseloffschule. Die Vita Christi-Gruppe, 

„Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 52, 1989, s. 215–237.
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Andechs-Meranien7, przyjął datowanie Konstantego Klemensa Jaż-
dżewskiego oraz skupił swoją uwagę na związkach pokrewieństwa 
oraz kontaktach religijnych i kulturowych św. Elżbiety Węgierskiej 
oraz św. Jadwigi Śląskiej. Miały być one podłożem powstania psałterza.

Kolejną notę katalogową, w tomie poświęconym również rodowi 
Andechs-Meranien, sporządziła Gude Suckale-Redlefsen8. Uwypukliła 
ona związki środowiska powstania psałterza z Bambergiem. Doceniła 
jednak wagę szkoły sasko-turyńskiej jako artystycznego podłoża, które 
znacząco wpłynęło na kształt psałterza. Wskazała ponadto na rolę 
św. Jadwigi w fundacji księgi – miała ona bowiem zostać sporządzona 
właśnie dla niej.

Piszący te słowa poświęcił psałterzowi trzebnickiemu kilka mniej-
szych prac9, a zasadnicze wyniki swych badań nad tytułowym za-
bytkiem zawarł w monografii cysterskiego miniatorstwa śląskiego. 
Wychodząc od zależności stylistycznej i ikonograficznej miniatur ze 
szkoły sasko-turyńskiej, dostrzegł analogie ich stylu i ikonografii do 
konkretnych miniatur psałterzy zidentyfikowanych przez Haseloffa 
– psałterze nr III, IV oraz VII. Wyodrębnił w zespole siedemnastu 
miniatur całostronicowych trzy cykle – Wcielenia, pasyjno-paschalny 
oraz chwały. Skoncentrował swe badania na związkach miniatur cyklu 
pasyjno-paschalnego z psalmami podziału liturgicznego, czyli psal-
mami 26, 38, 52, 68, 80, 97 oraz 109. Wśród tych ostatnich wyróżnił, 

7 S. Michalski, Psalterium nocturnum, w: Herzöge und Heilige. Das Geschlecht der 
Andechs-Meranier im europäischen Hochmittelalter. Katalog zur Ausstellung im 
Kloster Andechs. 13. Juli–24. October 1993, hrsg. von J. Kirmeier, E.-M. Brackhoff, 
München 1993, s. 236.

8 G. Suckale-Redlefsen, Psalterium nocturnum, w: Die Andechs-Meranier in Franken. 
Europäische Fürstentum im Hochmittelalter. Ausstellung in Bamberg von 16.9.1998 
bis 30. 9 1998, Mainz 1998, s. 374–375.

9 D. Tabor, Psałterz landgrafa Hermana i psałterz trzebnicki. Dwa iluminowane ręko-
pisy w obliczu duchowości św. Elżbiety Węgierskiej i św. Jadwigi Śląskiej, „Zeszyty 
Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców”, 7, 2001, s. 19–36; tenże, Psał-
terz trzebnicki. Między duchowością a egzegezą, w: Cysterki w dziejach i kulturze 
ziem polskich i dawnej Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Sympozjum. 
Trzebnica, 18–21 września 2002, red. J. Swastek, A. Kiełbasa, A.M. Wyrwa, Poznań 
2004, s. 108–120; tenże, Cielesność człowieka jako istotny czynnik duchowości cyster-
sów i centralna rzeczywistość cysterskich obrazów. Analiza i interpretacja wybranych 
przykładów w miniatorstwie cysterskim XII i XIII wieku, w: Studia anthropologica. 
Pogranicza historii sztuki i kultury, red. U. Mazurczak, Lublin 2013, s. 13–40.
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wzorem Alfreda Büchlera, rdzeń złożony z psalmów 51/52, 68 oraz 
80. Jest on wspólny naszemu psałterzowi i wielu innym psałterzom 
chrystologicznym tego czasu. Poszukiwał głębszego, teologicznego 
i duchowego podłoża dyspozycji miniatur w tekście psałterza i zasady 
rządzącej podporządkowaniem ich psalmom. W konsekwencji wskazał 
dwa komentarze do Księgi Psalmów – Enarrationes in psalmos św. Augu-
styna oraz Commentarii in psalmos Piotra Lombarda, jako możliwe źródła 
chrystologicznego odczytania napalmów. Miały one przyczynić się do 
określonego rozumienia psalmów w XII i XIII stuleciu oraz wpłynąć 
na związanie miniatur chrystologicznych z psalmami10.

W przedstawionym kontekście należy również przywołać trzech 
innych autorów, których badania przyczyniły się do związania psał-
terza z określonym środowiskiem mniszym. Konstanty Klemens Jaż-
dżewski w monografii opactwa lubiąskiego stwierdził, że psałterz 
pochodzi z tutejszego skryptorium i został napisany tą samą ręką, co 
Biblia IF 1311. Wysunął przy tym hipotezę, że kodeks został napisany 
dla św. Jadwigi, która po śmierci męża w 1238 r. osiadła w opactwie 
trzebnickim. Dokonał dokładnych analiz miniatur i odniósł je za Klo-
sem do szkoły sasko-turyńskiej.

Andrzej Wałkówski zidentyfikował natomiast rękę R, która spo-
rządziła psałterz trzebnicki IF 440 oraz Biblię henrykowską IF 1312. 
Przypisał oba dzieła skryptorium lubiąskiemu i stwierdził, że skryptor 
mógł działać w latach 1235–1253.

Z kolei Anna Sutowicz poddała analizie psałterz, ujmując go w kon-
tekście biblioteki klasztoru Cysterek w Trzebnicy oraz w kontekście ich 
duchowości13. Uznała, że księga była przeznaczona do użytku prywatne-
go i mogła być własnością jednej z mniszek wspólnoty trzebnickiej. Za-
sugerowała, że mogła zostać spisana dla św. Jadwigi, a modlitwa wsta-
wiennicza na karcie 2v odnosiła się w tej sytuacji do jej syna Henryka 
Pobożnego. Przywołała jako wzór modlitwy matki teksty w modlitew-
niku księżnej Gertrudy w psałterzu Egberta. Z faktu przechowywania 

10 D. Tabor, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku, Kraków 2004, passim.
11 K.K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów 

(1163–1642), Wrocław 1993, passim.
12 A. Wałkówski, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII wieku, 

Zielona Góra–Wrocław 1996, s. 237.
13 A. Sutowicz, Kultura religijna mniszek śląskich w okresie średniowiecza, Legnica 

2016, s. 170–172.
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księgi w klasztorze badaczka wywnioskowała, że mogła po śmierci 
Jadwigi należeć do jej córki, ksieni Gertrudy, oraz stanowić część tradycji 
wspólnoty jako wzór pobożności dla nowych profesek.

Cysterskie pochodzenie psałterza trzebnickiego jest akceptowane, 
jednak badacze nie podjęli dotąd badań nad cysterskim oddziaływa-
niem na kształt i zawartość księgi. Dzisiaj stajemy przed szeregiem 
pytań: Jak środowisko, w którym najprawdopodobniej powstał psał-
terz, wpłynęło na treść księgi oraz jej malarskie wyposażenie? Jak 
cysterski sposób czytania i rozumienia psalmów odcisnął swoje piętno 
na psałterzu przeznaczonym najprawdopodobniej do użytku osoby 
będącej członkiem elit politycznych i kulturowych owego czasu? Jak 
modlitwa psalmami w klasztorze lubiąskim wpłynęła na powstanie 
szeregu miniatur w księdze?

Mnisi czytający Pismo i modlący się Psałterzem

Analizę należy rozpocząć od uwidocznienia relacji miniatur wpisanych 
w psałterz i newralgicznych psalmów podziału liturgicznego. Psalmy 
te rozpoczynały matutinum dni powszednich tygodnia (26, 38, 52, 68, 
80, 97) oraz pierwsze nieszpory niedzieli (Psalm 109). Poprzedzają je 
miniatury przedstawiające epizody Pasji i Zmartwychwstania.

Psalm 26 D (ominus illuminatio) 29v – Przemienienie 29r
Psalm 38 D (ixi custodiam) 43r – Wjazd do Jerozolimy 42v
Psalm 52 D (ixit insipiens) 55v – Biczowanie 55r
Psalm 68 S (alvum me fac) 68v – Ukrzyżowanie 68r
Psalm 80 E (xultate deo) 84r – Zstąpienie do Otchłani 83v
Psalm 97 C (antate domino) – Trzy Marie u grobu 98r
Psalm 109 D (ixit dominus) – Wniebowstąpienie 113r

Nasuwa się pytanie, czy literacka i teologiczna treść psalmu sank-
cjonuje umieszczenie przed nim miniatury o określonym temacie chry-
stologicznym, skoncentrowanym na Misterium Paschalnym? Właściwe 
byłoby przyjrzeć się relacji treści miniatury i treści niektórych przy-
najmniej wersetów psalmu. Jako przykłady można przywołać trzy 
psalmy tak zwanego rdzenia pasyjnego – 52, 68 oraz 80. Miniatura 
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przedstawiająca Biczowanie poprzedza Psalm 52 (il. 1), a jego pierwsze 
wersety brzmią następująco:

Dixit insipiens in corde suo non est Deus
Corrupti sunt et abominabiles facti sunt in iniquitatibus
Non est qui faciat bonum (Ps 52,1–2)14.

Nasuwa się skojarzenie, że biczowania dokonują owi corrupti et 
abominabiles. Czyżby jednak tylko jeden werset zdołał zainspirować 
całostronicową miniaturę o bogatej strukturze? Psalmowi 68 towa-
rzyszy miniatura Ukrzyżowanie (il. 2). Pierwsze wersety tego psalmu 
są wołaniem o ratunek:

Salvum me fac Deus
quoniam intraverunt aquae
usque ad animam meam
infixus sum in limum profundi
et non est subastantia (Ps 68,2–3).

Wołanie o ratunek podmiotu lirycznego jest więc zgodne z sytuacją 
przedstawioną w miniaturze. Jednak miniatura Zstąpienie do otchłani, 
poprzedzająca Psalm 80, nie wydaje się zgodna z przesłaniem pierw-
szego wersetu tego psalmu (il. 3). Mówi on bowiem o radości:

Exultate Deo adiutori nostro iubilate Deo Jacob (Ps 80,2).

Dalsza analiza tekstu psalmu prowadzi jednak do zaskakującej 
obserwacji. Oto w wersetach 6 i 7 czytamy:

Testimonium in Joseph posuit illud
Cum exiret de terra Aegypti
Lingua quam non noverat audivit
Devertit ab oneribus dorsum eius
Manus eius in cofino servierunt (Ps 80,6–7).

14 Zastosowano następujący tekst krytyczny Biblii: Biblia sacra Vulgata, ed. R. We-
ber, R. Gryson, Stuttgart 1999.
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Okazuje się, że wyprowadzenie praojców z paszczy otchłani zostało 
zestawione z sumarycznym opisem Exodusu – wyjścia z ziemi udręki 
i niewolniczej pracy – Egiptu.

Przeanalizowane powyżej przykłady pokazują, że nie tylko pierw-
sze wersy psalmu mogły inspirować temat miniatury, którą zamierzano 
umieścić przed tekstem oraz inicjałem psalmu newralgicznego. Jedno-
cześnie w opisanym wyżej procesie posługiwania się tekstem biblijnym 
odkrywamy ślad jednego z najważniejszych w kulturze średniowiecz-
nej sposobu czytania i interpretowania Biblii. Zwany jest on lectio divina 
i ma genezę starożytną, mocno osadzoną w pismach i praktyce modli-
tewnej ojców Kościoła. Jan Kasjan w swoich konferencjach podkreślał 
niezbędność lektury w życiu duchowym mnichów egipskich15. Zakładał 
on indywidualne zmaganie się mnicha z tekstem biblijnym, swobodny 
wybór zdania czy perykopy i wytrwałą meditatio (poszukiwanie sensu) 
tego fragmentu w oparciu o lectio (doświadczenie literackiej tkanki). 
Lektura Biblii, pojęta przede wszystkim jako cierpliwe poszukiwa-
nie sensu, była dla mnicha pokarmem, światłem, ukojeniem. Mnich 
dowolnie wybierał ten fragment, który dawał mu nadzieję i rękojmię 
odpowiedzi na jego wewnętrzne potrzeby16. Tego rodzaju lekturę odnaj-
dujemy w Sermones super Cantica canticorum św. Bernarda z Clairvaux17. 
Komentator wybiera jedynie niektóre wersety tekstu biblijnego. Skupia 
na nich swoją uwagę i aby odkryć ich przesłanie, wyodrębnia pewne 
słowa czy związki frazeologiczne. W poszukiwaniu sensu łączy te 
wyrażenia z innymi, pochodzącymi z innych ksiąg nie tylko Starego, 
lecz i Nowego Testamentu. Ta zdolność do asocjacji tekstów biblijnych 
jest szczególną cechą lektury Bernarda.

Oprócz tych strukturalnych i literackich charakterystyk uwypu-
klić należy jeszcze dwie inne. Pierwszą jest świadectwo dynamizmu 
lektury. W rzeczywistości w tekście Sermones mamy do czynienia nie 
tyle z gotowym, zamkniętym i wycyzelowanym komentarzem, ile 
z dokumentacją procesu czytania, wręcz przedzierania się przez tekst. 

15 D. Robertson, Lectio divina. The Medieval Experience of Reading, Collegeville, 
Minnesota 2011, s. 81–88; J. Cassien, Conférences, t. 1–24, ed. E. Pichery, Paris 
1955–1959, SCh 42, 2.

16 G. Dahan, L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident médievale XIIe–XIVe siècle, 
Paris 1999, s. 81–82.

17 Bernard de Clairvaux, Sermons sur le Cantique, t. 1–5, ed. P. Verdeyen, R. Fassetta, 
Paris 1996–2007, passim.
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Drugą cechą komentarza jest dialogiczność. Bernard rozmawia o tym, 
czego doświadczył w Piśmie. Często jego rozmówca przybiera tajem-
niczą nazwę Columba. Jest to oczywiście Oblubienica, rozmówczyni 
Oblubieńca z Pieśni nad Pieśniami. Jednakże ten dialog niemożliwy 
jest bez postawy słuchania. Wezwanie do słuchania i postawę słucha-
cza odnajdujemy w Sermones. Bernard, prowadząc dialog, poszukuje 
osoby i wsłuchuje się w jej orędzie. Dialog ten obrazuje więź, a raczej 
tworzenie więzi między Oblubieńcem i Oblubienicą, pod którymi kryją 
się Anima i Chrystus.

Analogiczne cechy – koncentracja na wybranym fragmencie, porcji 
tekstu, swoboda wyboru oraz asocjacyjność i antologiczność tej lek-
tury – obserwujemy w relacji miniatury i tekstu. Niewątpliwie obraz 
towarzyszący jest wynikiem słuchania. Czy sam odkryty fragment 
oraz związany z nim obraz zawdzięczają jednak swój związek jedynie 
lectio divina? Wątpliwości te można wyjaśnić, wracając do pierwszej, 
poprzedzającej psałterz grupy miniatur.

Proemium – obraz wcielenia czy kenozy?

Samo istnienie bloku miniatur poprzedzających psalterium nie jest 
niczym dziwnym. Takie rozwiązanie było rozpowszechnione w psał-
terzach angielskich. Bardzo uporządkowane i logiczne proemium po-
siada psałterz św. Elżbiety (Cividale del Friuli, Museo Archeologico 
Nazionale, Cod. CXXXVII)18. Składa się ono z sześciu podwójnych, ca-
łostronicowych miniatur, przedstawiających w sposób zrównoważony 
wydarzenia Wcielenia i Odkupienia. Są to: Zwiastowanie i Narodzenie 
ze Zwiastowaniem pasterzom 8v, Pokłon trzech króli i Chrzest 9r, Wjazd do 
Jerozolimy i Ostatnia Wieczerza 10v, Zdjęcie z Krzyża i Złożenie do grobu 
11r, Trzy Marie u grobu i Zstąpienie do otchłani 12v, Wniebowstąpienie i Ze-
słanie Ducha Świętego 13r. Porównując proemium trzebnickiego kodeksu 
z proemium psałterza Elżbietańskiego, jak i z proemium psalmów cytowa-
nych i analizowanych przez Alfreda Büchlera, możemy stwierdzić, że 

18 H. Wolter-von dem Knesebeck, Der Elisabethpsalter in Cividale del Friuli. Buch-
malerei für den Thüringer Landgrafenhof zu Beginn de 13. Jahrhunderts, Berlin 2001, 
passim.
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proemium trzebnickie jest wyjątkowe19. Żaden inny psałterz nie posiada 
tak pełnego, konsekwentnie zbudowanego, logicznie zorganizowane-
go i teologicznie wysublimowanego bloku miniatur poprzedzającego 
Psalm 1 B(eatus), czyli proemium umieszczonego między kalendarzem 
a psalterium. Zespół ten tworzą miniatury przedstawiające tylko wy-
darzenia tajemnicy związanej z wcieleniem i „początkami” publicz-
nej działalności Jezusa. Nie ma tam miniatur pasyjnych paschalnych 
i przedstawień chwały.

W kodeksie trzebnickim osiem miniatur całostronicowych tworzy 
blok poprzedzający całostronicowy inicjał B(eatus) 9r i Psalm 1. Są to 
Drzewo Jessego 1v, Zwiastowanie 2r, Narodzenie 3v, Zwiastowanie pasterzom 
4r, Ofiarowanie 5v, Pokłon Magów 6r, Chrzest w Jordanie 7v i Kuszenie 
Chrystusa 8r. Nasuwają się pytania: Jaka myśl przewodnia rządzi tym 
ciągiem narracyjnym obrazów? Jaką funkcję pełni ten blok miniatur, 
tak spójny wewnętrznie, w strukturze całej księgi?

Aby na te pytania odpowiedzieć, należy przyjrzeć się treści i struk-
turze innego dzieła Bernarda: In laudibus Virginis Matris20. Jest to cykl 
czterech homilii na Łukaszową Ewangelię o Zwiastowaniu (Łk 1,26–38). 
Są to homilie, a nie komentarze egzegetyczne, lecz Bernardowy sposób 
czytania Pisma odcisnął na nich swe piętno. Autor bowiem medytuje 
nad fragmentami, wybranymi i newralgicznymi. Przykładem niech 
będą wersety Ewangelii, medytowane w pierwszych paragrafach 
pierwszej homilii i towarzyszące im komentarze. Wersety te inicjują 
odpowiednie punkty komentarza. Oto one:
  Missus est Angelus Gabriel a Deo (Łk 1,26; komentarz In laudibus 

Virginis Matris I, 2)
  In civitatem Galilleae (Łk 1,26; komentarz In laudibus Virginis Ma-

tris I, 3),
  Ad virginem desposatam viri cui nomen erat Joseph (Łk 1,27; komentarz 

In laudibus Virginis Matris I, 5).

Już choćby pobieżny przegląd tych paragrafów każe zwrócić uwa-
gę na charakterystyczny, zstępujący kierunek przebiegu dyskursu 

19 A. Büchler, Zu den Psalmillustrationen der Haseloffschule, s. 215–237; H. Wolter-
-von dem Knesebeck, Der Elisabethpsalter in Cividale del Friuli, passim.

20 Bernard de Clairvaux, A la louange de la Vierge Marie, ed. M.-I. Huille, J. Regnard, 
Paris 2009, s. 103–241.
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kaznodziejskiego. Podobny przybiera rozważanie fragmentów w po-
zostałych paragrafach mówiących o przymiotach Maryi:
  Virginitas (In laudibus Virginis Matris I, 6)
  Humilitas (In laudibus Virginis Matris I, 6)
  Feconditas (In laudibus Virginis Matris I, 7).

Podobny kierunek zstępujący odnajdujemy w narracji miniatur 
proemium. Rozpoczyna ją Zwiastowanie – orędzie z niebios, a w dal-
szej kolejności Narodzenie Chrystusa, Ofiarowanie, wreszcie Chrzest 
– zanurzenie, oraz konfrontacja z szatanem. Zarówno w I homilii In 
laudibus, jak i w proemium odnajdujemy ideę kenosis, czyli uniżenia się 
Syna Bożego. Jest to Jego zejście do poziomu natury ludzkiej, poddanej 
cierpieniu i skłonnej do zła.

Omawiany zespół miniatur niesie więc nie tylko przesłanie tajem-
nicy Wcielenia, lecz również kenosis, czyli zejścia drugiej osoby boskiej 
do poziomu natury ludzkiej. Jego koncepcja zakorzeniona jest w my-
śli św. Bernarda. W kontekście wszystkich trzech cyklów miniatur 
psałterza stanowi więc exordium, czyli wprowadzenie do właściwego 
rozumienia rdzenia i zakończenia, a więc dwóch pozostałych cyklów. 
Rodzi się jednak pytanie, w jaki sposób odkrycie kenosis jako myśli prze-
wodniej zespołu miniatur pozwala zrozumieć pozostałe miniatury?

Podejmijmy próbę odpowiedzi. Na początek musimy przywołać 
istotną obserwację. Otóż miniatury wpisane w psalterium i poprze-
dzające psalmy newralgiczne podziału liturgicznego przedstawiają 
epizody Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Wyróżniają tym samym 
nasz psałterz od innych psałterzy chrystologicznych, których miniatury 
bardzo często przedstawiają epizody zarówno tajemnicy Wcielenia, 
jak i tajemnicy Odkupienia. Cykl drugi psałterza trzebnickiego, choć 
jest na wzór pierwszego cyklem spójnym, konsekwentnym w wybo-
rze i organizacji treści, to jednak stanowi wyraźną kontynuację tre-
ści cyklu pierwszego. Dokonuje się ona nie na poziomie literackim, 
narracyjnym, lecz na poziomie teologicznym. Można powiedzieć, że 
cykl pasyjno-paschalny z miniaturami: Przemienienie, Wjazd do Jerozo-
limy, Biczowanie, Ukrzyżowanie, Zstąpienie do Otchłani, Trzy Marie u Gro-
bu oraz Wniebowstąpienie, niesie przesłanie kenosis, a więc głębokiej 
i prowadzącej na dno egzystencji ludzkiej, lecz kenosis ta znajduje swą 
konkluzję w Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu. Znów rodzi 
się pytanie: Czy kenotyczny charakter poszczególnych miniatur nie 
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ma zakorzenienia w treści psalmu? Chodzi tutaj o treść integralną, to 
znaczy nie tylko wynikającą ze znaczenia słów i zdań, lecz osadzoną na 
głębszych poziomach – teologiczną. Należy więc przeanalizować treść 
tekstu i porównać ją z treścią miniatury. Uczynimy to na przykładzie 
Psalmu 68. Pierwsza jego część jest lamentacją osoby cierpiącej i podda-
nej sytuacji granicznej. Mamy tutaj opis opresji (1–13) oraz intensywną 
w wykrzykiwaniu próśb modlitwę do Boga o ratunek (14–22). Druga 
część jest wyrazem ufności Bogu, który wyzwala niewinnego (23–37). 
Składa się ona z dwóch części – opisu kary dla agresorów (23–29) oraz 
uwielbienia Boga (28–37). Całą strukturę tego tekstu przenika skarga 
i modlitwa podmiotu, który niewinnie cierpi i uwolnienia z cierpienia 
upatruje w Bogu. Znamienny jest również werset 22:
  Et dederunt in esca mea fel
  Et in siti mea potaverunt me aceto (Ps 68,22).

Odnoszony jest on do opisu Męki w Ewangelii Mateuszowej 
(Mt 27,48). Wydaje się więc zasadne odniesienie obrazu – miniatury 
do tekstu psalmu, jako wizualizacji integralnej treści, jednak i to jest 
niewystarczające. Jak więc interpretowano całą treść psalmu w cza-
sie, gdy powstawał psałterz trzebnicki w swej warstwie literackiej 
i obrazowej? Przywołajmy Piotra Lombarda i jego In totum psalterium 
commentarii21. Jego komentarz ma inny charakter aniżeli egzegetyczne 
dzieła Bernarda. Piotr komentuje systematycznie integralny tekst, in-
terpretując każdy z wersetów. Jak więc odczytuje Psalm 68?

W komentarzu do wersetu pierwszego stwierdza, że początkowy 
okrzyk: Salvum me fac jest okrzykiem Chrystusa. Jezus przemienia 
w siebie swoich wiernych – członków ludu zbawionych. Ich krzyk staje 
się wołaniem Chrystusa (In totum psalterium commentarii, Psalmus 68,1). 
Komentując werset 4, w którym jest z kolei mowa o nieprzyjaciołach 
liczniejszych niż włosy na głowie, rozpoznaje w podmiocie lirycznym 
Chrystusa ukrzyżowanego. Wrogowie, którzy naśmiewali się z Nie-
go, gdy został ukrzyżowany, porównani zostali do Jego włosów (In 
totum psalterium commentarii, Psalmus 68,4). W wersecie 9 komentator 
rozpoznaje Chrystusa, który ma mówić: Deus tu sciis. W ten sposób 
poddaje próbie niegodziwość i głupotę swoich oprawców, lecz również 

21 Petrus Lombardus, In totum psalterium commentarii, w: Patrologiae Latinae cursus 
completus (dalej: PL), t. 191, ed. J.-P. Migne, Parisiis 1880, kol. 0031–1296D.
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uwidacznia niegodziwość i głupotę człowieka (In totum psalterium 
commentarii, Psalmus 68,9). Werset 14 przywołuje wór pokutny – scili-
cium. Oznacza on według komentatora śmiertelne ciało, które przyjął 
Chrystus, aby zgładzić grzechy (In totum psalterium commentarii, Psal-
mus 68,14).

Powyższa analiza ukazuje zasadniczy wątek badań egzegetycz-
nych. Jest nim poszukiwanie Chrystusa. Warto jednak przyjrzeć się 
sposobowi czytania Pisma właściwemu Piotrowi i wyodrębnić kilka 
podstawowych charakterystyk tej lektury. Pierwszą rzeczą, jaka na-
rzuca się analitykowi, jest systematyczność i kursoryczność lektury. 
Piotr starannie interpretuje i komentuje każdy kolejny werset oraz 
opatruje go obszernym komentarzem – glosą. Drugą ważną charak-
terystyką jest odnoszenie zawartości wersetu do innych fragmentów 
Pisma oraz dorobku wcześniejszych komentatorów. Odnajdujemy więc 
w komentarzu Piotra wiele cytatów patrystycznych, jednak w dużej 
mierze rozpoznajemy passusy św. Augustyna i jego Enarrationes in 
psalmos22. To podpieranie się autorytetem stoi w służbie poszukiwania 
znaczenia, jednak Piotr poszukuje nie osobistego, zaspokajającego 
jego potrzeby duchowe orędzia, lecz zobiektywizowanego znaczenia, 
które można dokładnie wyjaśnić i przekazać w wykładzie. Znaczenie 
to dzieli się zwykle na dosłowne i duchowe. Nośnikami znaczeń są 
nie tylko słowa, lecz i przedstawiane za pomocą słów rzeczy i osoby. 
W tym kontekście nie dziwi odnajdywanie osoby, lecz również czynów 
Jezusa odczytywanych jako mające znaczenie alegoryczne. 

Wszystkie te cechy wskazują na całkiem odmienną formację egze-
getyczną, którą określamy egzegezę szkolną – szkół zakonnych i ka-
tedralnych, a Piotr był znamienitym jej przedstawicielem. Czy nie 
dziwi jednak zastosowanie sposobów czytania i typowych narzędzi 
tej egzegezy w środowisku cysterskim?

Cystersi czytają systematycznie Biblię i poszukują 
Chrystusa

Egzegetyczne dzieło Wilhelma z Saint Thierry, absolwenta szkoły ka-
tedralnej w Reims i mnicha benedyktyńskiego, odbiega znacznie od 

22 Augustinus, Enarrationes in psalmos, w: PL, t. 36, Parisiis 1845, kol. 001–144.
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charakteru egzegezy Bernarda. Wilhelm w swoim Expositio super letterae 
ad Romanos systematycznie i z wielką akrybią komentuje kolejno wersy 
listu23. Poszukuje znaczeń każdego zdania, stosując klucze interpreta-
cyjne. Chodzi tu o słowa lub zestawy słów, które posiadają zdolność 
wprowadzania w sens każdego wersetu. Wilhelm jest wrażliwy na sens 
literalny, lecz poszukuje również sensu głębszego, duchowego. Tym 
sensem Listu do Rzymian jest przede wszystkim duchowa i moralna 
kondycja człowieka, zasadzająca się na opozycji grzeszności dotych-
czasowego życia człowieka i nowości życia odrodzonego.

Aelred z Rievaulx był autorem Expositio de evangelica lectione cum 
factus esset Jesus annorum duodecim24. Tutaj również spostrzegamy kur-
soryczność, systematyczność i staranność w uporządkowanej i pogłę-
bionej interpretacji każdego wersetu Ewangelii Łukaszowej o dzie-
ciństwie Jezusa. Jednakże odkrywany sens posiada troisty wymiar. 
Aelred interpretował każdy tekst historialiter, alegoricae oraz moraliter. 
Odkrywanie potrójnego sensu przynależy już do nie mniszego sposobu 
czytania Biblii.

Przykłady obu autorów cysterskich i ich dzieł dowodzą, że środo-
wiskom cysterskim nieobca była egzegeza szkół katedralnych, a nawet 
późniejsza egzegeza uniwersytetów. Egzegeci w sposób kursoryczny 
i systematyczny dokonują rozbioru i interpretacji poszczególnych części 
tekstu biblijnego w trzech etapach. Pierwszym jest rozwikłanie trudno-
ści językowych, drugim próba odkrycia sensu, a trzecim – wyjaśnienie 
szczegółowych kwestii teologicznych25. Poszukują oni nie tylko sensu 
literalnego, lecz również duchowego. Ten ostatni zwykle bywa dzielony 
na alegoryczny, tropologiczny oraz anagogiczny26. Narzędziem pre-
zentacji wyników egzegezy była glosa27. Nie należy się dziwić, że i ten 
rodzaj lektury biblijnej znalazł swe miejsce w konwentach mniszych. 
Przecież do klasztorów wstępowali również ludzie ukształtowani przez 
inne systemy intelektualne, a kontakty ze światem zewnętrznym były 
żywe. Nie powinno więc dziwić szukanie wzajemnych relacji psalmu 

23 Guillaume de Saint Thierry, Exposé sur l’Épitre au Romains, t. 1, ed. Y.-A. Bau-
delet, Paris 2011, s. 109–371, t. 2, Paris 2014, s. 264–544.

24 Aelred de Rievaulx, Quand Jésus eut douze ans, ed. A. Hoste, trad. J. Dubois, 
Paris 1987, s. 45–123.

25 G. Dahan, L’exégèse, s. 95–96.
26 Tamże, s. 99.
27 G. Lobrichon, La Bible au Moyen Age, Paris 2003, s. 159–161.
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i miniatury w sposobie czytania i myślenia o tekście, właściwych dla 
Piotra Lombarda. Odnajdziemy zresztą w jego egzegezie wiele odnie-
sień do Augustynowych Enarrationes. Jednakże u podłoża tej relacji 
tkwi jeszcze coś ważniejszego i coś bardziej istotnego.

Należy podkreślić, że egzegeza scholastyczna dążyła do wyczerpa-
nia sensu Pisma, do wyeksploatowania całego znaczenia28. Natomiast 
po zestawieniu newralgicznych psalmów i poprzedzających je miniatur 
psałterza trzebnickiego staje się jasne, że odczytano tylko jeden sens – 
alegoryczny. Wydarzenia każdego psalmu, bolesne i doświadczające 
mocno podmiot liryczny, czyli res, zostały odczytane jako wydarzenia 
z życia Chrystusa, a ściślej z Jego Pasji. Jedyny sens psalmu, alegorycz-
ny z punktu widzenia narzędzia i chrystologiczny z punktu widzenia 
zawartości, został ujawniony i zwizualizowany, gdy podporządkowano 
mu psalm przedstawiający epizod Pasji Chrystusa. Oczywiście, obrazy 
nie mogą być uznane za nadzwyczajny sposób egzegezy psalmów. Ra-
czej należy stwierdzić, że u podłoża rozdysponowania miniatur pośród 
tekstu psalterium legł praktykowany w Lubiążu sposób czytania Pisma 
i uprawiania egzegezy biblijnej, który łączył w sobie indywidualistycz-
ną lekturę monastyczną i systematyczną, zobiektywizowaną lekturę 
wywodzącą się ze szkół katedralnych i klasztornych XII w. i 1. połowy 
XIII w. Jednak ten, kto czytał psalmy, brał udział w tworzeniu psałterza 
trzebnickiego i decydował o wkomponowaniu w psalterium miniatur, 
miał na uwadze przede wszystkim sens, który wiązał się z życiem 
i dziełem Chrystusa.

Powyższe wnioski wciąż nie dają nam odpowiedzi na pytanie o to, 
co spowodowało owo skoncentrowanie się na sensie chrystologicznym?

Miłowanie Boga kluczem do lektury

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, należy przeanalizować dzieło 
Bernarda De diligendo Deo29. W artykule 7 Bernard, rozważający w swej 
rozprawie stopnie miłowania Boga, motywuje wiernych do umiłowania 

28 Aelred de Rievaulx, Quand Jésus, s. 46–123.
29 Bernard de Clairvaux, L’amour de Dieu, la Grâce et la libre arbitre, ed. F. Callerot, 

J. Christophe, M.-I. Huille, P. Verdeyen, Paris 1993, s. 58–165 [Liber de diligendo 
Deo] (SCh 393).
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Jezusa ukrzyżowanego (De diligendo Deo, 7). Wierni, czyli wspólnota 
Kościoła, są zmotywowani do miłowania, ponieważ widzą Chrystusa, 
określanego jako ukoronowany król Salomon. Ta wspólnota kontem-
pluje Chrystusa dźwigającego krzyż, ubiczowanego i wzgardzonego, 
przybitego gwoździami, przebitego włócznią i oddającego życie za 
przyjaciół. Wierni, czyli Ecclesia, wołają słowami Pieśni nad Pieśniami: 
Fulcite me floribus stipate me malis quia amore Langueo (Pnp 2,50). Zna-
mienna jest symbolika jabłek. Ecclesia – Sponsa obserwuje wszystko, co 
jest konsekwencją Męki i Śmierci Chrystusa – unicestwiające działanie 
śmierci oraz więźniów wyprowadzanych z otchłani. Spożywa owoce 
Męki i czuje woń kwiatów Zmartwychwstania.

Artykuł 8 przywołuje obraz Oblubienicy kontemplującej wydarze-
nia Męki i Zmartwychwstania Oblubieńca (De diligendo Deo, 8). Jest tu 
również położony nacisk na ciało Chrystusa, Oblubieńca, które zostało 
zasiane jak ziarno w śmierci, lecz rozkwitło w zmartwychwstaniu. 
Wpisanie Misterium paschalnego – Męki, Śmierci i Zmartwychwsta-
nia, w kontekst relacji Oblubieńca i Oblubienicy oraz bogatych relacji 
międzyosobowych mistyki nupcjalnej jest wyjątkowym dokonaniem 
Bernarda.

Wilhelm z Saint Thierry w Epistula aurea (Epistula domini Wilhelmi 
ad fratres de Monte Dei) włącza człowieczeństwo Chrystusa w opis 
dynamiki modlitwy30. Wyróżnia on modlitwę, szczególnie wspólnoto-
wą – Opus Dei (Epistula domini Wilhelmi 109–114, 173–174) oraz lekturę 
i medytację – lectio divina (Epistula domini Wilhelmi 120–124, 171–172). 
Twierdzi on, że właściwe jest w modlitwie wyobrazić sobie człowie-
czeństwo Chrystusa oraz wydarzenia Jego tajemnic – Narodzenie, Mękę 
i Zmartwychwstanie (Epistula domini Wilhelmi, 174). To człowieczeń-
stwo stawało się przedmiotem koncentracji oraz czymś, co człowiek 
może ogarnąć miłością.

Powyższe analizy ujawniają podstawowe dążenie mistyki cyster-
skiej. Jest nim miłość Boga, a początkiem miłowania Boga – miłość 
Chrystusa w Jego człowieczeństwie, poddanym cierpieniu i umieraniu. 
Cielesność Boga człowieka wyraża się najpełniej w Męce i Śmierci oraz 
Zmartwychwstaniu. Tej miłości dedykowane są metody egzegetyczne 
stosowane przez cystersów. Ona była inspiracją do odczytania psalmów 

30 Guillaume de Saint Thierry, Lettres aux frères du Mont-Dieu. Lettre d’or, ed. J.-M. 
Déchanet, Paris 1985, s. 144–385 (SCh 223).
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newralgicznych psałterza trzebnickiego i przyporządkowania im mi-
niatur o określonej treści.

***

Lektura Biblii była istotnym elementem życia cystersów. Dziełem, które 
powstało na podłożu tego nurtu poprzez nastawienie na czytanie Biblii, 
jest właśnie psałterz trzebnicki. Owszem, zasadniczym sposobem czy-
tania Słowa Bożego było lectio divina, typowy mniszy sposób mierzenia 
się z tekstem natchnionym. Jego ślady uwidocznione są w relacjach 
miniatur i poprzedzonych nimi psalmów zgodnie z podziałem litur-
gicznym. Ten antologiczny i wyrywkowy sposób zaowocował przede 
wszystkim w relacjach niektórych wersów do treści miniatur. Widoczny 
jest też jeszcze inny sposób interpretacji Biblii. Jest nim systematyczne 
i kursoryczne czytanie mające na celu odkrycie dwóch sensów tekstu 
– dosłownego i duchowego.

Osoba wzmiankowana w tytule jako beneficjent daru pozostaje 
jednak w sferze hipotez. Czy rzeczywiście psałterz trzebnicki został 
sporządzony dla Jadwigi? Wiele zdaje się na to wskazywać, lecz we-
ryfikacja tej hipotezy domaga się dalszych badań. Jakość i zawartość 
owego daru została w głównych liniach opisana w niniejszym tekście. 
Jest nim cysterskie dziedzictwo duchowe, będące rezultatem regular-
nego czytania i interpretacji Biblii.
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