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Komunikat z badań nad skryptorium 
klasztoru Cystersów w Mogile  
do początku XVI w.

Skryptorium cystersów w Mogile jest bez wątpienia jednym z najlepiej 
przebadanych spośród innych warsztatów klasztornych działających 
w średniowiecznej Polsce. Poświęcono mu jak dotąd dwie, a prak-
tycznie trzy książki1 oraz wiele artykułów2. W tej sytuacji zachodzi 

1 A. Wałkówski, Skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do końca XIII wieku, 
Łódź 2009; Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… Ze studiów nad skryp-
torium klasztoru Cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2015; por. ciż, 
Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru Cystersów 
w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2016, s. 190.

2 A. Wałkówski, Podobieństwa w praktyce kancelaryjnej klasztorów cysterskich w Mo-
gile i Lubiążu do końca XIII wieku, w: Pelplin. 725. rocznica powstania opactwa cyster-
skiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu, red. D.A. Dekański, B.A. Grenz, 
A. Słyszewska, A.M. Wyrwa, Pelplin–Tczew 2002, s. 107–125; tenże, Z badań nad 
skryptorium mogilskim do końca XIII wieku, w: Ingenio et Humilitate. Studia z dziejów 
zakonu Cystersów i Kościoła na ziemiach polskich dedykowane Ojcu Opatowi dr. Eusta-
chemu Gerardowi Kocikowi OCist., red. A.M. Wyrwa, Wąchock 2007, s. 267–277; 
tenże, Obecność cech kancelaryjnych mogilskiego skryptorium w dokumentach królów 
i książąt polskich oraz ich urzędników do końca XIII wieku, w: Kościół i Państwo. 
W dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. M. Stawski, Warszawa 2008, 
s. 19–46; tenże, Pochodzenie kancelaryjne dokumentów króla Wacława z 1294 roku 
dla klasztorów cysterskich w Mogile i Henrykowie – próba określenia miejsca redakcji 
i fundacji, w: Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa. Prace dedykowane Profe-
sorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. Świgoń, Olsztyn 2009, s. 81–97; tenże, 
Kodeks, którego… nie ma. Z badań nad XIII-wiecznym piśmiennictwem cystersów 
w Mogile, w: Przestrzeń informacyjna książki, red. J. Konieczna, S. Kurek-Koko-
cińska, H. Tadeusiewicz, współpr. R. Kępa, M. Przybysz-Stawska, Łódź 2009, 
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konieczność podsumowania i usystematyzowania wyników dotych-
czasowych studiów oraz wskazania dalszych zamierzeń badawczych.

Trzeba pamiętać, że rozważania nad cysterskim skryptorium w Mo-
gile stanowiły kontynuację wcześniejszych prac związanych ze skryp-
toriami cysterskimi na Śląsku, należących do gałęzi filiacyjnej opactwa 
w Pforcie, które prowadzono w latach 90. ubiegłego wieku3. Biorąc 
pod uwagę fakt, że klasztor Cystersów w Mogile (jako filia opactwa 
w Lubiążu) jest częścią portyjskiego odłamu szarych mnichów4, rzeczą 
naturalną wydawało się kontynuowanie tych badań.

Studia dotyczące XIII stulecia wykazały, że w skryptorium cyster-
sów z Mogiły powstało dwadzieścia dziewięć zachowanych dokumen-
tów, w tym jeden zachowany falsyfikat datowany na 1225 r., rzekomo 
wystawiony przez Leszka Białego. Dwa razy mamy do czynienia z in-
terpolacją dokumentu Bolesława Wstydliwego z 1243 r.: w latach 1266 
i 1286. Owocem działalności skryptorium była Kronika polsko-śląska 
dokończona w Mogile przez opata Engelberta w latach 1283–1287, 
która jednak nie zachowała się w postaci oryginalnego tekstu, a jedynie 
późniejszej kopii. Nie zachował się również pochodzący z lat 1277–1283 
kodeks związany z liturgią godzin nocnych (nocturnale cantuale), który 

s. 221–229; tenże, Obecność cech kancelaryjnych mogilskiego skryptorium w doku-
mentach biskupów krakowskich i innych duchownych diecezji krakowskiej do końca XIII 
wieku, w: Scriptura, diploma, sigillum. Prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi 
Bobowskiemu, red. J. Karczewska, J. Zdrenka, Zielona Góra 2009, s. 171–195; 
tenże, Działalność intelektualna skryptorium w Mogile do końca XIII wieku, „Folia 
Librorum”, 16, 2010 [druk: 2011], s. 37–43; tenże, Studia nad autentycznością do-
kumentu krakowskiego sołtysa Piotra dla cystersów mogilskich z 1228 roku, w: Ludzie 
i książki. Studia i szkice bibliograficzno-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana 
Profesor Hannie Tadeusiewicz, red. E. Andrysiak, Łódź 2011, s. 101–111; tenże, 
F. Wolnik, Liber ordinarius z Ołoboku znany także jako Horae diurnae, Officium 
parvum z Mogiły. Próba wyjaśnienia proweniencji kodeksu, „Folia Librorum”, 17, 
2013, s. 9–47; A. Wałkówski, Pochodzenie kancelaryjne dokumentów sołtysa Piotra, 
Racibora Wojciechowicza oraz trzech przedstawicieli rodu Odrowążów dla klasztoru 
Cystersów w Mogile z lat 1228–1231, w: Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, 
red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler, M. Kuran, współpr. D. Szymczak, Łódź 
2013, s. 95–104.

3 A. Wałkówski, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII 
wieku, Zielona Góra–Wrocław 1996. Książka ta stanowi najszerszą publikację 
wyników badań.

4 W.P. Könighaus, Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis 
zum Ende des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden 2004, s. 230–231.
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wspólnie sporządzili opat Herman i brat Ludwik. Wiemy o nim nato-
miast z przekazu XVI-wiecznej kroniki klasztornej. Wymienione osoby: 
Engelbert, Herman i Ludwik, to jedyni znani z imienia pracownicy 
skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile w XIII w.

W dokumentach stosowano pełny formularz z częstym udziałem 
dość różnorodnej arengi. W latach 20. i 30. XIII w. dostrzegalne są podo-
bieństwa stylistyczne dokumentów powstałych w skryptorium w Mo-
gile do dyktatu dyplomów lubiąskich. Późniejszy zanik tych analogii 
jest wynikiem aktywności nowej generacji pisarzy. Stosowano formułę 
datum per manus, która zgodnie z wynikami badań Bronisława Turonia 
oznaczała, że wymieniona w niej osoba przyjmuje odpowiedzialność 
za to, że tekst dokumentu jest zgodny z wcześniejszymi ustaleniami. 
W skryptorium zredagowano w pierwszym półwieczu XIII stulecia 
trzynaście dokumentów (ok. 56,5%), a w drugim – dziesięć (ok. 43,5%). 
Natomiast zaledwie sześć razy zredagowano dokumenty w kancelarii 
wystawców. Badania paleograficzne ujawniły aktywność dwudziestu 
jeden pisarzy zakonnych, przy czym ich dziełem jest dwadzieścia 
siedem zachowanych oryginałów, a tylko jeden dyplom spisano u wy-
stawcy. Pismo skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile było na ogół 
czytelne i staranne, uformowane gotykiem, rzadziej spotykamy kanon 
romańsko-gotycki i wczesnogotycki. Generalnie ok. 74% dokumentów 
dla opactwa w Mogile z XIII w. powstało w klasztornym skryptorium, 
które zaczęło swoją działalność od 1223 r., czyli w początkach istnienia 
klasztoru. Skryptorium było szczególnie aktywne w latach 20., 30., 
40. oraz 80. XIII w. Widoczne są podobieństwa w poziomie organi-
zacyjnym skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile i skryptoriów 
cysterskich opactw w Lubiążu i Henrykowie. Odnośnie do Lubiąża 
występują także pewne analogie w budowie dokumentów. Świadczy 
to o dziedziczeniu zwyczajów pisarskich w ramach linii filiacyjnej5.

Kontynuacja prac badawczych podjęta wspólnie przez Zbigniewa 
Domżała i Andrzeja Wałkówskiego objęła okres od XIV do początku 
XVI w. Cezura początkowa wynikała ze stanu badań; monografia 
skryptorium wydana w 2009 r. kończyła się na schyłku XIII stulecia6. 
Natomiast cezura końcowa, pierwsze lata XVI w., została uwarun-
kowana dwoma czynnikami. W tym czasie w klasztorze Cystersów 

5 A. Wałkówski, Skryptorium, s. 190–192.
6 Tamże, s. 27.
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w Mogile zachodziły ważne zmiany w kulturze piśmienniczej; zre-
zygnowano z rękopisów na rzecz wykorzystania książki drukowanej7. 
Jest też i drugi powód: w początku XVI stulecia spisano najstarszą 
znaną kronikę klasztorną (Chronicon monasterii Claratumbensis Ordinis 
Cisterciensis) autorstwa Mikołaja z Krakowa, w której wymieniono 
mnichów pracujących w skryptorium, ale i księgi znajdujące się w bi-
bliotece konwentu8.

Znana obecnie podstawa źródłowa w przypadku dokumentów liczy 
186 pozycji wystawionych między 1301 a 1500 r., które dotyczą klaszto-
ru Cystersów w Mogile9, przy czym tylko część z nich mogła powstać 
w skryptorium, ponieważ od lat 70. XIII w. dokumenty klasztornych 
odbiorców były wypierane z kancelarii wystawcy10. Takie zjawisko 
widoczne jest zresztą w skryptoriach cystersów filiacji portyjskiej11, do 
której – jak wyżej wspomniano – należał klasztor w Mogile. 

Jeśli chodzi o kodeksy, to na dzień dzisiejszy możemy wskazać 
dwadzieścia dziewięć rękopisów: dwadzieścia trzy w bibliotece 
konwentualnej w Mogile12, w Muzeum Narodowym w Krakowie, 
Bibliotece Książąt Czartoryskich – pięć13, a w Bibliotece Uniwersyte-
ckiej we Wrocławiu – jeden14. Z 1. połowy XV w. zachowały się trzy 

7 M. Starzyński, M. Zdanek, Mogiła w czasach Stanisława Samostrzelnika – szkic 
do dziejów klasztoru na przełomie XV i XVI wieku, „Cistercium Mater Nostra”, 1, 
2007, s. 52.

8 Chronicon monasterii Claratumbensis Ordinis Cisterciensis auctore fratre Nicolao de 
Cracovia, red. W. Kętrzyński, w: Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), t. 6, 
Kraków 1893, s. 429–480. Por. m.in. W. Kętrzyński, [Wstęp do:] Chronicon, s. 429; 
K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog archiwum opactwa Cystersów w Mogile, 
Kraków 1919, s. XXII; H. Kuna, Z dziejów biblioteki OO. Cystersów w Mogile od 
jej założenia do początku XVIII wieku, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, 89, 1984, t. 2: Bibliotekoznawstwo, s. 50–51.

9 K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog, s. 15–76 (nr 45–231).
10 M. Bielińska, A. Gąsiorowski, K. Maleczyński, Dyplomatyka wieków średnich, 

Warszawa 1971, s. 277.
11 A. Wałkówski, Skryptoria, s. 71; tenże, Skryptorium, s. 27.
12 Kraków-Mogiła, Archiwum Opactwa Cystersów (dalej: ACM), Rękopisy bi-

blioteczne (dalej: Rkp. bibl.), sygn. 610–632.
13 Kraków, Muzeum Narodowe, Biblioteka Książąt Czartoryskich (dalej: BCzart.), 

Dział Rękopisów (dalej: Dz. Rkp.), sygn.: 3061 IV, 3551 IV, 3734 III, 3789 III, 
3791 II.

14 Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka (dalej: cyt. BUWr.), Oddział Rękopisów 
(dalej cyt. OR), sygn. I Q 74.
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manuskrypty15, z połowy tego stulecia (lata 50.) – dwanaście16, zaś 
z 2. połowy – czternaście17. Te dane wskazują na wzrost aktywności 
klasztornego skryptorium od połowy XV stulecia. Mogło to być wy-
nikiem tendencji do uzupełnienia strat w księgozbiorze wywołanych 
pożarem opactwa w 1447 r.18

Jak już wyżej wspomniano, najstarszych informacji o skryptorium 
klasztoru Cystersów w Mogile dostarcza Kronika Mikołaja z Krako-
wa, urodzonego w 1437 r., który przywdział habit cysterski w 1452 r. 
Poprzez małżeństwo matki był spowinowacony z opatem Piotrem 
Hirszbergiem. Erudycja Mikołaja, wskazująca na ogromne oczytanie, 
może sugerować, że był on archiwistą oraz bibliotekarzem opactwa 
w Mogile. Jednak twórczość pisarską rozpoczął dopiero w wieku 67–68 
lat. Sporządził następujące dzieła: Sermones ab Adventu ad Pascha i Ser-
mones de Beata Virgine Maria oraz Liber monasterii Clarae Tumbae, in quo 
privilegia, donationes, approbationes summorum pontificum, regum, ducum 
etc. continentur, a przede wszystkim kronikę klasztorną. Przyjmuje 
się, że jego śmierć mogła mieć miejsce w latach 1505–1506, ponieważ 
wspomniana kronika kończy się na 1505 r. i nie mamy przesłanek co 
do dalszej jego aktywności19. Kronika ta może być uznawana za dzieło 
wiarygodne, ponieważ jej autor dysponował solidną wiedzą źródłową, 

15 BCzart., Dz. Rkp., sygn. 3789 III; ACM, Rkp. bibl., sygn. 610; BUWr., OR, sygn. 
I Q 74. Por. K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog, s. 238–240 (nr 609b–610a). 

16 ACM, Rkp. bibl., sygn. 611–620; BCzart., Dz. Rkp., sygn. 3734 III i 3791 II. Por. 
K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog, s. 240–246 (nr 610a–620a). 

17 ACM, Rkp. bibl., sygn. 621–632; BCzart., Dz. Rkp., sygn. 3551 IV; 3061 IV. Por. 
K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog, s. 246–259 (nr 621–632a). 

18 Por. K. Hoszowski, Obraz życia i zasług opatów mogilskich, Kraków 1867, s. 11; 
tenże, Poczet opatów mogilskich, w: Monografia opactwa Cystersów we wsi Mogile 
opracowana i pamięci ubiegłych w 1864 roku pięciuset lat istnienia Akademii Krakow-
skiej poświęcona przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Kraków 1867, s. 23–24; 
M. Starzyński, Katalog opatów mogilskich w średniowieczu, „Nasza Przeszłość”, 
100, 2003, s. 115; Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym 
świecie, s. 35, 37; tychże, Z badań nad piśmiennictwem sakralnym średniowiecznej 
biblioteki klasztoru Cystersów w Mogile, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami 
Historycznymi”, 10, 2016, s. 19–20.

19 Chronicon monasterii Claratumbensis, s. 462; Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży 
inaczej… W tajemniczym świecie, s. 37–40; M. Starzyński, „Nicolaus historicus”. 
O warsztacie pisarskim cysterskiego kronikarza u schyłku średniowiecza, w: Dzieje 
i kultura cystersów w Polsce 1, red. M. Starzyński, D. Tabor, Kraków 2016 (Ci-
stercium Mater Nostra. Studia et Documenta, t. 3), s. 144–145.
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a ponadto dzieło Mikołaja było przeznaczone do użytku wewnętrznego 
i konfratrzy łatwo mogli przekonać się co do wiarygodności tekstu20. 
Dzieło rozpoczyna się od fundacji opactwa Cystersów w Mogile, wy-
znaczonej przez autora na 1221 r., a kończy się opisami wypadków 
w 1505 r., ma charakter gesta abbatorum, czyli opisuje rządy kolejnych 
opatów, wskazując przykłady przełożonych godne naśladownictwa21.

Kronika Mikołaja z Krakowa zawiera następujące rodzaje infor-
macji, które możemy powiązać ze skryptorium klasztoru Cystersów 
w Mogile. Przede wszystkim są to skopiowane przez niego utwory 
poetyckie, które stanowią świadectwo literackiej aktywności zakonni-
ków22 (epitafia, panegiryki). Epitafia zostały skopiowane z nagrobków 
Odrowążów, które znajdowały się w kościele klasztornym. Pierwsze 
z nich upamiętnia Piotra Odrowąża ze Sprowy i jego synów: Andrzeja 
i Jana. Epitafium to ułożono w 2. połowie XV w.23 Drugie epitafium 
zostało skopiowane z nagrobka Jakuba z Dębna, kasztelana i starosty 
krakowskiego oraz kanclerza koronnego, który został pogrzebany 
w kościele klasztornym w pobliżu ufundowanego przez siebie ołta-
rza24. Jeśli chodzi panegiryki, to pierwszy z nich jest wierszem o Iwonie 
Odrowążu, który ufundował klasztor Cystersów w Mogile, i wprowa-
dzeniem do opisu samej genezy opactwa25, drugi zaś mówi o Kacprze 
Kügelerze (Krugilu), który był mieszczaninem i rajcą krakowskim, 

20 M. Starzyński, Nieznany dokument konfraterni dla klasztoru mogilskiego z roku 
1481. Ze studiów nad najstarszą małopolską kroniką klasztorną, „Rocznik Biblioteki 
Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, 51, 2006, s. 15–16; tenże, Katalog opatów, 
s. 117; W. Kętrzyński, [Wstęp do:] Chronicon; Chronicon, s. 430–432; A. Wałków-
ski, Kodeks, którego… nie ma, s. 225; Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… 
W tajemniczym świecie, s. 61–62.

21 Chronicon, s. 435–480; por. Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W ta-
jemniczym świecie, s. 42–44, 51.

22 Por. K.K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów 
(1163–1642), Wrocław 1992, s. 108–118; A. Wałkówski, Skryptoria, s. 87.

23 BCzart., Dz. Rkp., sygn. 3061 IV, pag. 85; Chronicon, s. 461–462; Z. Domżał, 
A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 77–79.

24 BCzart., Dz. Rkp., sygn. 3061 IV, pag. 96, 98; Chronicon, s. 468–469; Z. Domżał, 
A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 83–86.

25 BCzart., Dz. Rkp., sygn. 3061 IV, pag. 2; Chronicon, s. 435; Z. Domżał, A. Wał-
kówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 65.
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a podarował cystersom kielich, ornat i dochody w postaci czynszów26. 
Wspomniane utwory są anonimowe i nie mogły zostać ułożone przez 
samego Mikołaja z Krakowa, ponieważ ten, pisząc o swoim dorobku, 
nic nie wspomniał, że tworzył wiersze, zaś cała kronika jest spisana 
prozą. Wspomniane utwory są jedynie wyjątkami27.

Drugi rodzaj informacji o skryptorium klasztoru Cystersów w Mo-
gile zawarty w Kronice Mikołaja to wzmianki o piszących zakonnikach 
i ich dziełach. W pierwszym rzędzie trzeba tutaj wspomnieć opata 
Hermana i brata Ludwika. Obaj sporządzili kodeks dotyczący liturgii 
godzin nocnych określony jako Nocturnale cantuale, przy czym Herman 
mógł być jego kompilatorem, a być może twórcą znajdujących się w nim 
utworów, zaś Ludwik odegrał jedynie rolę kopisty. Ich aktywność 
pisarska przypadła na lata 1277–128328.

Następna informacja dotyczy brata Jana Wartenberga, który w latach 
1375/78–1389 skopiował dzieło Henryka Suzo pod tytułem Horologium 
sapiencie oraz De consideracione beati Bernhardi ad Eugenium papam, jak 
również Omeliare adventuale (znane także jako De adventu Domini)29. 
W następnej kolejności kronika wymienia Mikołaja Brygiera, który 
pochodził ze znanej rodziny śląskiej osiadłej w Krakowie. Tenże Mi-
kołaj studiował w 1421 r. w krakowskim studium cystersów, zaś za 
rządów opata Pawła Paychbirnera (1426–1436) oraz Mikołaja Ederera 
(1436–1439) skopiował następujące pozycje: Wincentego z Beauvais 
Speculum, Jana z Genui Catholicon oraz Summa confessorum, którego 
autorem najprawdopodobniej był Astezan z Piemontu. Dzieła te nie 
zachowały się i tylko kronika klasztorna wspomina o ich przepisaniu 

26 BCzart., Dz. Rkp., sygn. 3061 IV, pag. 68; Chronicon, s. 453–454; Z. Domżał, 
A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 70–72.

27 Por. Chronicon, s. 462 oraz Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W ta-
jemniczym świecie, s. 65.

28 Chronicon, s. 440; E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, Warszawa 
1984, s. 116–118; M. Starzyński, Katalog opatów, s. 92–93; A. Wałkówski, Kodeks, 
którego… nie ma, s. 221–229; tenże, Skryptorium, s. 87; Z. Domżał, A. Wałkówski, 
Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 118–123 (szersza podstawa w postaci 
literatury znajduje się w trzech ostatnich pozycjach).

29 Chronicon, s. 449; Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym 
świecie, s. 127–131.
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w skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile. Wiadomo natomiast, 
że Mikołaj Brygier zmarł 6 marca 1438 r.30

W dalszej kolejności kronika wymienia najbardziej znanego 
w XV w. cystersa z opactwa w Mogile, Jakuba z Paradyża, urodzo-
nego w 1380/81 r. w rodzinie chłopskiej. Początkowo był on zakonni-
kiem w Paradyżu, następnie, w czasie studiów w Krakowie, związał 
się z klasztorem w Mogile. Jako pierwszy cysters polskiej prowincji 
doktoryzował się z teologii. Był profesorem krakowskiego uniwer-
sytetu, prowadził dysputę z husytami, pełnił obowiązki wizytatora 
klasztorów oraz parał się pracą kaznodziejską. Jego wyjątkowa gor-
liwość i bezkompromisowość, jeśli chodzi o przestrzeganie reguły 
zakonnej, spowodowały niechęć współbraci w klasztorze Cystersów 
w Mogile. Z tego też powodu Jakub z Paradyża wstąpił do opactwa 
Kartuzów w Erfurcie; między 1444 a 1447 r. Zmarł tam 30 kwietnia 
1464 r.31 Jego piśmienniczy dorobek jest niezwykle obfity i liczy około 
dwustu pozycji, z których tylko ok. 10% wydano drukiem32. Zarówno 
w okresie krakowskim jak i erfurckim piśmiennictwo Jakuba z Para-
dyża dotyczyło tych samych zagadnień. Zaliczamy do nich postulaty 
uzdrowienia sytuacji w Kościele (detreminatio de ecclesia), kształtowanie 
osobistej pobożności człowieka na drodze kontemplacji oraz ascezy 
(devotio moderna) i problemy etyczne związane z umowami prawnymi 
dotyczącymi gospodarki (de contractibus). Ten bogaty dorobek musiał 
częściowo powstać w czasie pobytu Jakuba z Paradyża w klasztorze 
Cystersów w Mogile i tym samym możemy go zaliczać jako intelek-
tualne dziedzictwo tego skryptorium33.

Mikołaj z Krakowa wspomniał oczywiście o własnej osobie i o swo-
jej pracy pisarskiej. Sprawę tę poruszyliśmy już wcześniej podczas 
omawiania jego kroniki. Natomiast w dalszej kolejności jego dzieło 
wspomina pisarza Jerzego z Sambora, który w czasach rządów opata 

30 Chronicon, s. 454–455; Excerpta e libro mortuorum monasterii Mogilensis Ordinis 
Cisterciensis, wyd. W. Kętrzyński, w: MPH, t. 5, Lwów 1888, s. 808; Z. Domżał, 
A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 145–148.

31 Chronicon, s. 457–458; Z. Domżał, A. Wałkówski, Działalność i poglądy Jakuba 
z Paradyża, „Echa Przeszłości”, 16, 2015, s. 36–41; ciż, Imię róży inaczej… W ta-
jemniczym świecie, s. 74–76, 132–137.

32 Z. Domżał, A. Wałkówski, Działalność, s. 41.
33 Szerzej o biografii i dorobku Jakuba: Z. Domżał, A. Wałkówski, Działalność, 

s. 25–48.
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Piotra Hirszberga (1461–1475) skopiował księgi liturgiczne dużego 
formatu, niestety dzisiaj zaginione. Mikołaj z Krakowa przypisał mu 
także skopiowanie Glossy Mikołaja z Lyry i polemiki z tym dziełem 
autorstwa mistrza Pawła, arcybiskupa Burgos, pod tytułem Addiciones. 
Dzieła te zachowały się szczęśliwie w bibliotece klasztoru Cystersów 
w Mogile. Nie ma jednak pewności, czy Jerzy nie zakupił ich we Francji 
w 1480 r., odwożąc podatek zakonny. O tym może świadczyć pokwi-
towanie opata cystersów Jana w kopiarzu Andrzeja Tymowskiego 
wystawione dla osoby o imieniu Jerzy34. Jednak nie można wykluczyć 
tutaj przypadkowej zbieżności imion, ponieważ taka podróż do Francji 
miała miejsce za rządów opata Marcina Matyspaska. Kronika Mikołaja 
z Krakowa nie tylko nie wspomina o tym, że Jerzy z Sambora podró-
żował do Francji, ale też nic nie mówi o jego aktywności w czasach 
tegoż opata35. Kronika Mikołaja z Krakowa wyraża się o działalności 
Jerzego z Sambora niezbyt jasno: pluresque alii libri per eum sunt com-
parati, sicut Glosa magistri Nicolai de Lyra super totam Bibliam, nec non 
Addiciones magistri Pauli, Burgensis episcopi36. Niejasność powoduje za-
stosowanie czasownika comparare, który może oznaczać „zakupić”, ale 
także „wykonać”, rozumiane jako „napisać” („skopiować”)37. Może 
się okazać, że mamy w tej sprawie jaśniejszą wskazówkę – w jednym 
z pięciu tomów, które rzekomo skopiował Jerzy z Sambora, znajduje 
się kolofon Jana Jordana z Dachau, prezbitera diecezji we Fryzyndze, 
sporządzony 20 grudnia 1451 r.: Finita est hec postilla fratris Nicolai de 
Lyra ordinis fratrum minorum sacre pagine professoris anno Domini millesi-
mo quadringentesimo quinquagesimo primo in vigilia sancti Thome apostoli 
[rubro:] Frisinge per manus Johannis Jordan de Dachaw Frisingensis dyocesis 

34 K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog, s. IX, XVII–XVIII; H. Kuna, Z dziejów 
biblioteki, s. 50; M. Starzyński, Katalog opatów, s. 121.

35 Por. K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog, s. IX, XVII–XVIII oraz M. Starzyń-
ski, Katalog opatów, s. 120–122; Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… 
W tajemniczym świecie, s. 151.

36 Chronicon, s. 464.
37 Por. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 2, red. M. Plezia, Wrocław–Kra-

ków–Warszawa 1959–1967, s. 713–715; A. Wałkówski, Kodeks, którego… nie ma, 
s. 226–228; Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, 
s. 151.
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presbiteri38. W żadnym z kodeksów, które są związane z osobą Jerzego, 
nie ma jego kolofonu39. Sprawa wymaga więc dalszych badań.

Według Kroniki równolegle z Jerzym z Sambora działał malarz 
i iluminator ksiąg o imieniu Mikołaj, twórca niezachowanej obecnie 
polichromii w drewnianym kościele św. Bartłomieja w Mogile40. Być 
może kolofon w rękopisie z 1463 r.: Et sic finis huius operis per me Ni-
colaum inutilem monachum de Clara Tumba41 dotyczy tej właśnie osoby.

Kronika brata Mikołaja z Krakowa nie zawiera wszystkich znanych 
informacji dotyczących skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile. 
Istnieje szereg wzmianek o piszących cystersach i wskazujących owoce 
ich pracy42. Takim przykładem jest Engelbert, zakonnik pochodzący 
z Lubiąża, w latach 1283–1287 opat klasztoru Cystersów w Mogile, 
później przełożony opactwa w Byszewie-Koronowie. Będąc jeszcze 
w Lubiążu, sporządził w latach 1262–1267 zaginiony dziś Żywot św. Ja-
dwigi, a następnie rozpoczął prace nad Kroniką polsko-śląską, dokończoną 
już w Mogile. Nie zachowała się pewna data jego śmierci. Mógł umrzeć 
14 sierpnia 1289 albo 17 lutego 1290 r.43 W Kronice Mikołaja z Krakowa 
nie znajdziemy też informacji o bracie Arnoldzie, który był kopistą oraz 
iluminatorem cysterskiego brewiarza, znanego z kolofonu tej księgi 
z 1412 r. Stylistyka jego iluminacji może wskazywać, że pochodził on 
z Brzegu na Śląsku44. Nie ma też informacji o tajemniczym bracie N 
z opactwa Cystersów w Mogile, który znalazł się w kolofonie kodeksu 
zawierającego kopię synodalnych statutów biskupa Nankera. Kolofon 
ten datowany jest na 1441 r. Nota własnościowa w tej księdze informuje, 

38 ACM, Rkp. bibl., sygn. 616, k. 184r; por. K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog, 
s. 244 (nr 616). 

39 Por. ACM, Rkp. bibl., sygn. 613–617; K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog, 
s. 241–244 (nr 613–617).

40 Chronicon, s. 464; M. Starzyński, Katalog opatów, s. 117–120; Z. Domżał, A. Wał-
kówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 152.

41 ACM, Rkp. bibl., sygn. 623, k. 87v; K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Katalog ar-
chiwum, s. 248 (nr 623, poz. e).

42 Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 87–88. 
43 K. Zielińska-Melkowska, Opat byszewsko-koronowski Engelbert i jego Żywot św. Ja-

dwigi Śląskiej, „Nasza Przeszłość”, 96, 2001, s. 43–44, 49; Z. Domżał, A. Wałków-
ski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 123–127.

44 ACM, Rkp. bibl., sygn. 610, k. 1v–559v (kolofon k. 559v); K. Kaczmarczyk, 
G. Kowalski, Katalog archiwum, s. 239, nr 610; Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię 
róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 131–132.
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że jeszcze w XV stuleciu znalazła się ona w klasztorze henrykowskim. 
Tajemniczego brata N nie można identyfikować z Mikołajem Brygie-
rem, który zmarł w 1438 r.45 Kronika Mikołaja z Krakowa pominęła 
informacje o pracy pisarskiej Piotra Hirszberga wymienionego w ko-
lofonie z 1447 r., późniejszego opata klasztoru Cystersów w Mogile 
w latach 1461–1475. Kolofon ten znajduje się w zbiorze kazań Epistolae 
de tempore i brzmi: Expliciunt epistole de tempore per manus fratris Petri 
Hirsberg feria sexta ante Palmarum anno Domini millesimo quadringentesi-
mo quadragesimo septimo46. Powody pominięcia wyżej wymienionych 
informacji przez Mikołaja z Krakowa były następujące. W trakcie jego 
pracy pewnych rękopisów mogło nie być w bibliotece konwentualnej 
(dotyczy to dzieł opata Engelberta i brata N). Ewentualne wzmianki 
mogły zawierać się w formie krótkich not, które „umknęły” jego uwa-
dze, co odnosi się chociażby do kolofonu mieszczącego informacje 
o bracie Arnoldzie. Niestety, nie możemy wykluczyć także zwykłej 
niestaranności, co z kolei wiąże się z pominięciem informacji o pracy 
pisarskiej Piotra Hirszberga, człowieka znanego osobiście Mikołajowi 
i z nim spowinowaconego47.

Podsumowując, skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile należy 
do najlepiej opracowanych. Jednak o ile okres dotyczący XIII w. można 
uznać za rozpoznany w sposób wyczerpujący, to w przypadku XIV i XV 
oraz początku XVI stulecia sytuacja wygląda inaczej. Opublikowane 
prace nie wyczerpały wszystkich problemów. Nadal są potrzebne dal-
sze badania w celu sporządzenia ostatecznej monografii. Dokumenty 
powstałe w tym okresie trzeba opracować pod kątem dyplomatycznym 

45 BUWr., OR, sygn. I Q 74, fol. 180r (a według starej foliacji k. 176r); C.H. Rother, 
Aus Schreibstube und Bücherei des ehemaligen Zisterzienserklosters Heinrichau, „Ze-
itschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 61, 1927, s. 50 (tekst kolofonu 
jest cytowany w przyp. 2); M. Broda, Biblioteka klasztoru Cystersów w Henrykowie 
do końca XV wieku, Kraków 2014, s. 73; Excerpta, s. 808; por. także Z. Domżał, 
A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 148–149.

46 Por. BCzart., Dz. Rkp., sygn. 3734 III, pag. 119 oraz Z. Domżał, A. Wałkówski, 
Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 89, 153–154; tychże, Pióro potężniej-
sze niż pastorał. O opatach klasztoru cystersów w Mogile, którzy zasiedli do pisania, 
w: Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013–2015, red. B. Iwańska-Cieślik, 
E. Pokorzyńska, współpr. Z. Kropidłowski, D. Spychała, Bydgoszcz 2017, 
s. 28–29; M. Starzyński, Katalog opatów, s. 120.

47 Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie, s. 88–90.
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i paleograficznym. Ponadto badania paleograficzne i kodykologiczne 
muszą objąć całość zachowanych kodeksów powstałych w skrypto-
rium klasztoru Cystersów w Mogile. Trzeba ponadto ustalić imiona 
pracujących w skryptorium pisarzy (na tyle na ile będzie to możliwe), 
ewentualnie wskazać wszystkie ręce pisarskie i przyporządkować 
im określone rękopisy. Na opracowanie czeka całość spuścizny ręko-
piśmiennej Mikołaja z Krakowa, a także nowe wydanie jego Kroniki 
przetłumaczonej na język polski.
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