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Wspania³ym pomnikiem wietnoci Krakowa u schy³ku redniowiecza [68]
jest rêkopimienny Kodeks Baltazara Behema1, przechowywany w Bibliotece Jagielloñskiej.
Rodzina fundatora kodeksu, wywodz¹ca siê z Cesarstwa Niemieckiego2, ju¿ co najmniej od trzech pokoleñ by³a zwi¹zana z Krakowem.
Baltazar urodzi³ siê ok. roku 1451, a w roku 1473 immatrykulowa³ siê
na Akademii Krakowskiej i w 1478 uzyska³ stopieñ baka³arza. W dziesiêæ lat póniej zosta³ zastêpc¹ pisarza rady miejskiej, a w roku 1500
awansowa³ na pisarza i notariusza.
Wkrótce po objêciu stanowiska pisarza Behem zainicjowa³ powstanie
Kodeksu. Przypuszcza siê, ¿e ubiegaj¹c siê o godnoæ rajcy tym Kodek



*) Tezy tej pracy referowa³em podczas Sesji SHS w Toruniu w 1992 roku (cf W. MISCHKE Warsztat garbarski w Kodeksie Behema. Problemy formy i interpretacji.
/W:/ Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki. Toruñ, grudzieñ 1992. Warszawa 1995, s. 417429).
W publikacji belgijskiej przypisy s¹ umieszczone na koñcu artyku³u: s. [76-77].
1
Kodeks Baltazara Behema. Kodeks pergaminowy 32,7 x 24,3, fol. III + 327, 15011506.
Kraków, Biblioteka Jagielloñska, sygn.: Cod. 16.
2
Zofia Ameisenowa (Rêkopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagielloñskiej.
Kraków 1958, poz. 199, s. 160) opowiedzia³a siê za zwi¹zkami rodzinnymi z mogunckim malarzem i witra¿yst¹ Hansem Peterem Behemem; natomiast Jerzy
Zathey (Codex Balthasaris Behem [...]. /W:/ Katalog ³aciñskich rêkopisów redniowiecznych Biblioteki Jagielloñskiej. T. 1: Sygnatury 8  3111. Oprac. Z. W³odek, J. Zathey, M. Zwiercan. Wroc³aw 1980, s. 18) rodzinê Behemów wywodzi³ ze Szwajcarii
Romañskiej.
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sem pragn¹³ zaskarbiæ sobie wzglêdy Rady Miejskiej3 . W roku 1505
ofiarowa³ go Radzie, choæ Kodeks nie by³ jeszcze skoñczony. Prace nad
nim trwa³y do roku 1508, kiedy to Behem zmar³ nagle. W póniejszych
latach uzupe³niano jeszcze Kodeks, ale nigdy go nie ukoñczono.
W zamierzeniu fundatora Kodeks mia³ zawieraæ odpisy wszystkich
przywilejów  poczynaj¹c od lokacyjnego z roku 1257  uzyskanych przez
Kraków od kolejnych w³adców, formu³ prawnych oraz ustaw cechowych. Mia³y siê one ³¹czyæ z przebogatym zespo³em 25 miniatur ukazuj¹cych ¿ycie rzemielników poszczególnych specjalnoci, jednak tylko
12 iluminacji zosta³o dope³nionych tekstami przepisów.
W XIX wieku, gdy po utracie przez Polskê niepodleg³oci zbiór dawnych przywilejów straci³ walor podrêcznego repertorium prawnego,
Senat Rz¹dz¹cy Wolnego Miasta Krakowa w roku 1825 ofiarowa³ Kodeks Bibliotece Jagielloñskiej, gdzie zosta³ on opatrzony sygnatur¹
Cod. 16. Poczynaj¹c od po³owy wieku XIX sta³ siê przedmiotem ró¿norakich badañ naukowych. Siêgali poñ mi³onicy sztuki, historycy
prawa, historycy, wreszcie historycy sztuki4.
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Sporód licznych zagadnieñ podjêtych w literaturze warto omówiæ [69]
dwa w¹tki. W dotychczasowych badaniach wpisanie aktów prawnych
do Kodeksu bez wahania ³¹czono z osob¹ samego fundatora 5. Jednak¿e
ostatnio s³usznie to zakwestionowano podnosz¹c ró¿nicê pomiêdzy
sekretarzemdostojnikiem a pisarczykiem6. Tak wiêc problem rêki Kodeksu pozostaje otwarty.





J. PTANIK Codex picturatus Baltazara Behema. Problem autorstwa. Kwartalnik
Historyczny, R. 44: 1930, nr 1, s. 125; B. MIODOÑSKA Ma³opolskie malarstwo ksi¹¿kowe 1320  1540. Warszawa 1993, s. 6970.
Badania nad kodeksem zainaugurowa³ Rudolf Eitelberger von Edelberg (Balth[asar]
Behem Codex picturatus vom Jahre 1505, enthaltend die Privilegien und Plebiscita
der Stadt Krakau. Mittheilungen der K. K. ZentralKommision zur Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmale, T. 3: 1858, nr 12, s. 328329); do literatury francuskojêzycznej wprowadzi³ go André Blum (Le Maître du Codex et du Pontifical de Cracovie. /W:/ XII Congrès International de lHistoire de lArt, résumés des communications.
Bruxelles 1930; IDEM Le Maître du Codex de Behem. /W:/ Actes du Congrès International de lHistoire de lArt. Bruxelles 1939, s. 410415). Starsz¹ literaturê zebra³ Karol
Estreicher (Miniatury Kodeksu Behema oraz ich treæ obyczajowa. Rocznik Krakowski, T. 24: 1933, s. 199224; ad rem: s. 199200, przyp. 1).
Zabytek posiada monografiê artystyczn¹ (cf Z. AMEISENOWA Kodeks Baltazara Behema. Warszawa 1961. «Klejnoty sztuki polskiej»), jest tak¿e uwzglêdniany w litera-
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turze katalogowej (cf EADEM Rêkopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagielloñskiej. Kraków 1958); oraz syntetycznej (cf B. M IODOÑSKA Ma³opolskie malarstwo
ksi¹¿kowe..., passim wed³ug indeksu oraz Katalog wybranych rêkopisów, s. 200,
sub numero 26, gdzie zestawiona starsza literatura w selektywnym wyborze).
W roku 1989 ukaza³o siê faksymilowe wydania Kodeksu (Codex Picturatus Balthasaris Behem. Facsimile. Varsoviae  Cracoviae s. a. [1989]).
Ostatnio by³ on prezentowany na europejskich wystawach: w roku 1986 w Schallaburgu (cf B. M. [B. M IODOÑSKA] Kodex von Baltazar Behem, Kopialbuch von Privilegien und Statuten der Stadt Krakau, mit Eides- und Gesetzesformeln der
Krakauer Zünfte (Lateinisch, Deutsch, Polnisch). /W:/ Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386  1572, Schallaburg 1986. [Kat. wyst.] Wien 1986, s. 247248, sub
numero 66. «Katalog des Nö. Landesmuseums», Neue Folge Nr. 171), w roku 1989
w Hamburgu na wystawie powiêconej dziejom Hanzy (cf A. S. [A. SOBAÑSKA ]
Kodex des Balthazar Behaim. /W:/ Die Hanse. Lebensvirklichkeit und Mythos.
Eine Ausstelung des Museums für Hamburgische Geschichte in Verbindung mit
der Vereins- und Westbank. Hamburg 1989, T. 2, s. 234), a w roku 1991 na wystawie zorganizowanej przez Miêdzynarodowe Targi we Frankfurcie n/Menem
(cf A. S. [A. SOBAÑSKA ] Kodex des Balthazar Behaim. /W:/ Brücke zwischen den
Völkern - Zur Geschichte der Frankfurter Messe. Drei Bände hrsg. von Rainer
Koch. Band III: Ausstellung zur Geschichte der Frankfurter Messe. Hrsg. von Patricia Stahl unter Mitarbeit von Roland Hoede und Dieter Skala. Frankfurt am
Main 1991, s. 29).
J. PTANIK op. cit., s. 5; M. FRIEDBERG Kancelaria miasta Krakowa do po³owy XVIII w.
Archeion, R. 24: 1955, s. 277304; J. ZATHEY op. cit., s. 618.
Z tez¹ tak¹ wyst¹pi³a Zofia Rozanow (Mieszczañskie universum Kodeksu Baltazara Behema. /W:/ Sztuka miast i mieszczañstwa XVXVIII wieku w Europie
rodkowowschodniej. Pod red. J. Harasimowicza. Warszawa 1990, s. 205216;
ad rem: s. 206), co jednak nie zosta³o podjête w najnowszych badaniach (cf B. MIODOÑSKA Ma³opolskie malarstwo ksi¹¿kowe..., s. 36 i 84).
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Równie¿ wykonanie dekoracji iluminatorskiej Kodeksu próbowano
atrybuowaæ fundatorowi7, przewa¿y³ jednak pogl¹d, ¿e jest ona dzie³em
kilku artystów8, a najwybitniejszego sporód nich okrela siê mianem
Mistrza Kodeksu Behema. Pozostaje on dla nas, jak i jego wspó³pracownicy  a wród nich Mistrz ma³ych scen9  postaci¹ anonimow¹.
Zatem kim by³ Mistrz Kodeksu Behema? Pomocy w odpowiedzi na
to pytanie mo¿e udzieliæ tylko samo dzie³o.
Od pionierskich badañ nad Kodeksem podkrelano zwi¹zki jego dekoracji ze sztuk¹ niemieck¹ i niderlandzk¹10, ród³a ich upatruj¹c w wêdrówce czeladniczej przysz³ego Mistrza po krajach Cesarstwa11. Ale
w dotychczasowych badaniach akcentowano tak¿e jego krakowskie
pochodzenie12, przeszczepienie wzorów zachodnich przypisuj¹c b¹d
importom, b¹d inspiracji wyniesionej z kontaktów ze sztuk¹ nadreñ
7

8

9
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6



Hipotezê tak¹ wysunê³a Zofia Ameisenowa (Czyim herbem jest herb Szeliga w kodeksie Behema? Biuletyn Historii Sztuki, R. 16: 1954, nr 3, s. 315
318), a bardziej kategorycznie postawi³a w pracy Rêkopisy i pierwodruki...,
s. 162.
Dyskusjê podsumowa³a B. Miodoñska (Ma³opolskie malarstwo ksi¹¿kowe..., zw³aszcza s. 70).
Cf B. MIODOÑSKA Iluminator Msza³u jasnogórskiego i Pontyfika³u Erazma Cio³ka.
Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, T. 9: 1967,
s. 5171; EADEM Ma³opolskie malarstwo ksi¹¿kowe..., passim, wed³ug indeksu.
B. BUCHER Die alten Zunft- und Verkehrs-Ordnungen der Stadt Krakau. Nach Balthasar Behems Codex Picturatus in der K. K. Jagellonischen Bibliothek. Wien
1889; cf rec.: M. SOKO£OWSKI Kwartalnik Historyczny, R. 1889, s. 713 - 740; L. LEPSZY [Kodeks Baltazara Behema]. Sprawozdania Komisyji do Badania Historyji Sztuki
w Polsce, T. 4: 1891, s. LXXILXXII.
L. LEPSZY Studya nad miniaturami Kodeksu Baltazara Behema i stosunek ich do
«Narrenschiffu» Sebastyana Branta. [Streszczenie]. Sprawozdania Komisyji do Badania Historyji Sztuki w Polsce, T. 5: 1896, s. XCIII.
Szczególny nacisk k³ad³a na to Zofia Ameisenowa w pracach: Rêkopisy i pierwodruki..., s. 172; Kodeks Baltazara Behema. Ed. cit., s. 27.

sk¹ i niderlandzk¹ podczas praktyki czeladniczej13. Trudno zgodziæ siê
z t¹ koncepcj¹.
W II po³owie wieku XV w krakowskim rodowisku malarskim przyswojono sobie podstawy realizmu, jednak¿e nie prze³amano jeszcze
bariery konwencjonalizmu, który powodowa³, ¿e w ówczesnych dzie³ach nie dokonuje siê synteza motywów zaczerpniêtych z rzeczywistoci14. A wiêc nie by³o w Krakowie indywidualnoci twórczej, która
by³aby zdolna uformowaæ tak odrêbny styl przysz³ego Mistrza Kodeksu Behema. Nie jest tak¿e mo¿liwa tak daleko id¹ca przemiana
stylu artystyczeladnika wykszta³conego w rodowisku krakowskim
pod wp³ywem praktyki odbytej w zachodniej czêci Cesarstwa15.
Kodeks Behema stanowi punkt prze³omowy w dziejach malarstwa pol- [70]
skiego. Jego miniatury wprowadzaj¹ do malarstwa szko³y krakowskiej nowo¿ytny obraz realistyczny, oparty na ³¹czeniu szczegó³ów zaczerpniêtych
z rzeczywistoci, scalonych przestrzennie, z eksperymentalnym wykorzystaniem zasad perspektywy linearnej i barwnej, o bogatej kolorystyce16. Nawi¹zuj¹ w tym do zdobyczy sztuki niderlandzkiej i po³udniowo-niemieckiej,
korzystaj¹c z wzorów graficznych17. Ale skali recepcji nowo¿ytnego reali
13

14

15

16

17



Pogl¹d ten, choæ wyra¿any mniej kategorycznie, utrzymuje siê do dzi; cf B. MIODOÑSKA Ma³opolskie malarstwo ksi¹¿kowe..., s. 152, 168 i 176.
Styl dekoracji ksi¹¿kowej charakteryzuje B. Miodoñska (Ma³opolskie malarstwo
ksi¹¿kowe..., s. 138 - 175), a malarstwu tablicowemu tego czasu powiêcona jest
monografia J. Gadomskiego (Gotyckie malarstwo tablicowe Ma³opolski 1460  1500.
Warszawa 1988; ad rem zw³aszcza s. 155).
Ograniczenia w przeobra¿eniach osobowoci artystycznej podkrela J. Gadomski
(op. cit., s. 178).
Pe³n¹ charakterystykê przemian stylowych da³a ostatnio B. Miodoñska (Ma³opolskie malarstwo ksi¹¿kowe..., s. 152 i 175182).
W. TERLECKI Ze studiów nad miniatur¹ polsk¹ XVI wieku. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, R. 10: 1930, s. 1619; A. M. O LSZEWSKI Pierwowzory graficzne pónogotyckiej sztuki ma³opolskiej. Wroc³aw 1975, s. 146 - 147.
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zmu nie da siê uzasadniæ tylko znajomoci¹ grafik i importów, ani nawet wêdrówk¹ czeladnicz¹. Tym bardziej, ¿e Mistrz Kodeksu Behema
bardzo wyranie inspiruje siê obrazami Hieronima Boscha, co mo¿e
wiadczyæ o cilejszych jego zwi¹zkach z niderlandzkim mistrzem.
Na paralele miniatur Kodeksu Behema ze sztuk¹ niderlandzk¹,
a zw³aszcza z pracami Boscha, zwróci³a ju¿ uwagê Zofia Ameisenowa18.
Wiele szczegó³ów Mistrz Kodeksu zaczerpn¹³ z Siedmiu grzechów
g³ównych19: postaæ B³azna z Luxuria pojawia siê w analogicznej funkcji
(nie formie) w Warsztacie szewskim (k. 293; il. 1), powraca tak¿e w Kramie ulicznym (k. 246) oraz w Herbie kaletników (k. 308)20; szczegó³owe
przedstawienie wyposa¿enia wnêtrza w Superbia oddzia³a³y na miniaturê Wytwórnia ³uków (k. 266; il. 2 i 3); za rubasznoæ sceny Gula odbija siê w atmosferze rodzajowych miniatur Kodeksu21.




«Studia z historii sztuki», t. 23.
Z. AMEISENOWA Codex picturatus Baltazara Behema. Sztuki Piêkne, R. 1924/1925, nr 12,
s. 537540; EADEM Rêkopisy..., s. 173; EADEM Kodeks Baltazara Behema. Ed. cit., s. 2830.
19
Hieronim Bosch Siedem grzechów g³ównych. Olej na desce 120 x 150; Madryt, Museo del Prado.
20
M. WILSKA Strój b³azna dworskiego u schy³ku redniowiecza. /W:/ Biedni i bogaci.
Studia z dziejów spo³eczeñstwa i kultury ofiarowane Bronis³awowi Geremkowi
w szeædziesi¹t¹ rocznicê urodzin. Warszawa 1992, s. 313323.
21
Natomiast w miniaturach Pontyfika³u Erazma Cio³ak (Pontificale Cracoviense, kodeks pergaminowy 31,6 x 22,9, k. III + 260 + 5  Kraków, Muzeum Narodowe 
Biblioteka Czartoryskich, MS. Czart. 1212; B. MIODOÑSKA Rex regum i rex Poloniae
w dekoracji malarskiej Gradua³u Jana Olbrachta i Pontyfika³u Erazma Cio³ka. Z zagadnieñ ikonografii w³adzy królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI. Kraków 1979.
Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, T. 12, Suplement)
przypisywanych Mistrzowi Kodeksu Behema: Koronacja króla (k. XXXVI), wiêcenia kap³añskie (k. LVIII), Budowa kocio³a (k. LXXXIV) i Biczowanie Chrystusa
(k. CXCV) wp³ywy Boscha nie s¹ tak wyraziste (cf Z. AMEISENOWA Kodeks Baltazara Behema. Ed. cit., s. 3031; B. MIODOÑSKA Ma³opolskie malarstwo ksi¹¿kowe...,
s. 177178, repr. 232235 i 240).
18
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1. Mistrz Kodeksu Behema Warsztat szewski.
Miniatura w Kodeksie Behema, k. 293r.
9

2. Mistrz Kodeksu Behema Wytwórnia ³uków.
Miniatura w Kodeksie Behema, k. 266r.

3. Mistrz Kodeksu Behema Wytwórnia ³uków (fragment).
10

11

Jednak za najbardziej wyrazisty przyk³ad recepcji wzorów Hieronima
Boscha uznawana jest miniatura na karcie 284 recto, której póniejsza
rêka nada³a tytu³ Garbarze. Przedstawia ona podwórko w warsztacie
garbarskim z rozleg³ym krajobrazem w tle. Do bramy zagrody zbli¿a
siê mê¿czyzna z tobo³kiem, a w obrêbie obejcia, po lewej stronie, czeladnik czerpie wodê ze studni, za porodku za³atwia siê pies. Na pierwszym planie, w obrêbie obejcia, przedstawieni s¹ dwaj mê¿czyni,
którzy w dotychczasowej literaturze konsekwentnie byli okrelani jako
przedstawiciele tytu³owego rzemios³a: mistrz garbuj¹cy skórê oraz jego
czeladnik zabawiaj¹cy siê kartami do gry. Je¿eli nawet siedz¹cy bywa³
okrelany jako szuler22, to nie wi¹za³o siê to z wy³¹czeniem go poza
obrêb cechu. Wrêcz przeciwnie, dla jego obecnoci na miniaturze poszukiwano uzasadnienia w przepisach cechowych szczególnie ostro potêpiaj¹cych hazard23.
Ju¿ Zofia Ameisenowa wskaza³a na podobieñstwo mistrza garbarskiego z Boschowskim pacjentem poddaj¹cym siê Leczeniu g³upoty24
(il. 6) oraz analogie z Wêdrowcem25 Boscha (il. 7) przejawiaj¹ce siê centraln¹ kompozycj¹, sposobem umieszczenia postaci w przestrzeni od- [71]




Tak np. okrela go W. Chotkowski (Rzemios³a i cechy krakowskie w XV wieku.
Kraków 1891, s. 70).
23
Cf S. ESTREICHER Ustawy przeciw zbytkowi w dawnym Krakowie. Rocznik Krakowski, T. 1: 1898, s. 109110.
Na zjawisko ukazywania w miniaturach Kodeksu Behema negatywnych postêpków, potêpianych w przepisach cechowych, wskazuje ogólnie Z. Rozanow (Mieszczañskie uniwersum..., s. 206 i 208).
24
Hieronim Bosch Leczenie g³upoty (Wyrzynanie kamienia). Olej na desce 48 x 35, ok.
1490; Madryt, Museo del Prado.
Cf Z. AMEISENOWA Kodeks Baltazara Behema. Ed. cit., s. 29; a tak¿e Z. ROZANOW op.
cit., s. 211.
25
Hieronim Bosch Wêdrowiec. Olej na desce o rednicy 71,5 cm, ok. 1500; Rotterdam,
Museum Boymans-van Beuningen.
22

4. Mistrz Kodeksu Behema Garbarze.
Miniatura w Kodeksie Behema, k. 284r.
12
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5. Mistrz Kodeksu Behema Garbarze (fragment).
14

6. Hieronim Bosch Leczenie g³upoty (fragment).
15

danej na obrazie oraz budowlach szynku i szopy. Natomiast w zakresie
interpretacji nie wysz³a poza identyfikacjê siedz¹cego mê¿czyzny jako
czeladnika. Podniesione analogie formalne miniatury z Wêdrowcem
Boscha nie wyczerpuj¹ zwi¹zków obu dzie³.
Niewiele jest dzie³ sztuki, które przez ostatnie dziesiêciolecia tak koncentrowa³y na sobie uwagê badaczy wysuwaj¹cych wci¹¿ nowe jego
interpretacje, jak rotterdamskie tondo Hieronima Boscha. W roku 1969
Konrad Renger wprowadzi³ badania nad nim na nowe tory proponu- [72]
j¹c zast¹pienie dotychczasowego okrelenia tematu obrazu jako Syn
marnotrawny tytu³em Wêdrowiec26. Autor ten  wychodz¹c od analizy
drzeworytu Lucasa van Leyden Okrêt w. Reynuyta27 (il. 8)  zwróci³
uwagê, ¿e w XVI-wiecznej sztuce niemieckiej powtarzaj¹ siê przedstawienia postaci wêdrownego handlarza dwigaj¹cego w koszu, beczce
lub innym ob³ym baga¿u swój przenony kramik, czêsto z ³y¿k¹ zatkniêt¹ w czapce i bawi¹cego siê koæmi do gry. Postaæ ta pojawia siê
w obrazach obok Syna Marnotrawnego oraz  najczêciej w grafikach 
jako samodzielna kompozycja, a towarzysz¹ce im podpisy umo¿liwi³y
pe³niejsz¹ jej interpretacjê. Thomas Murner do augsburskiego wydania
Schelmenzunft z roku 1513 wprowadzi³ wizerunek lancknechta z zawieszon¹ na plecach beczk¹ i wyrzucaj¹cego trzy kostki w górê, który

26

7. Hieronim Bosch Wêdrowiec.
Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen.
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K. RENGER Versuch einer neuen Deutung von Hieronymus Boschs Rotterdamer Tondo. Oud Holland, R. 84: 1969, s. 6777.
Artyku³ ten powsta³ na marginesie szerszych studiów nad ikonografi¹ tematu Syna
Marnotrawnego. Cf IDEM Lockere Gesellschaft. Zur Ikonographie des Verlorenen
Sohnes und von Wirthausszenen in der niederländischen Malerei. Gebr. Mann Verlag, Berlin [West] 1970. W wydaniu ksi¹¿kowym K. Renger powiêci³ tej postaci
w przedstawieniach Syna Marnotrawnego oddzielny rozdzia³ (ibidem, s. 2634) ucilaj¹c niektóre spostrze¿enia.
Okrelany tak¿e tytu³em Okrêt szaleñców; drzeworyt 74 x 116; cf F. W. H. HOLLSTEIN
Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450 - 1700. Vol. X: LAdmiral - Lucas van Leyden. Amsterdam s. a., s. 223.
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8. Lucas van Leyden Okrêt w. Reynuyta, drzeworyt.

opatrzy³ tytu³em Der Hyppenbüben Orden. Dawne niemieckie s³owo
Hippenbube, które pierwotnie okrela³o handlarza wafli, jest przenonym okreleniem oszusta i szulera stale namawiaj¹cego do hazardowej gry. Postaæ wêdrownego handlarza i gracza pojawia siê tak¿e
w utrechckim wydaniu Thuys der fortunen z roku 1531, a podpis pod
rycin¹ pozwoli³ Konradowi Rengerowi na zidentyfikowanie go jako Alberoyta. W jêzyku holenderskim s³owo beroid u¿ywane jest na okrelenie braku pieniêdzy, a przedrostek al- t³umaczony jest jako ju¿
lub wszystko. Na tej podstawie Renger dokona³ reidentyfikacji postaci przedstawionej przez Boscha, któr¹ zinterpretowa³ jako alegoriê
niedostatku spowodowanego gr¹ hazardow¹ i hulaszczym ¿yciem i dla
tego symbolu wskaza³ analogiê w postaci patrona pij¹cych Sint Reynuyta, w którego przedstawieniu postaæ Alberoyta powtarza siê dwukrotnie 28. Zdaniem tego autora Alberoyt sam jest graczem i oszustem,
dlatego symbolizuje hulaszcze ¿ycie i pó³wiatek. Do atrybutów Alberoyta autor ten zaliczy³ baga¿, a oprócz niego: ³y¿kê i kostki do gry.
Ponadto autor ten wyrazi³ przypuszczenie, ¿e rozpowszechniona w Niderlandach wersja tego typu ikonograficznego charakteryzuje siê
ubogim strojem z dziur¹ na kolanie i rozlatuj¹cymi siê butami. Na tym
etapie badañ podkreli³ tak¿e, ¿e Alberoyt zawsze wystêpuje w postawie stoj¹cej29. W konkluzji swego artyku³u Renger stwierdzi³, ¿e rotterdamskie tondo Hieronima Boscha stanowi najwczeniejsz¹ sporód
znanych realizacji tego tematu. Nie jest to jednak archetyp ikonograficzny, gdy¿ przedstawienia Alberoyta wykazuj¹ du¿¹ ró¿norodnoæ
i nie s¹ od boschowskiego dzie³a zale¿ne. Na tej podstawie autor ten
postawi³ hipotezê, ¿e musia³o istnieæ wczeniejsze dzie³o  plastyczne
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Ibidem, s. 73 oraz il. 2.
K. R ENGER Versuch..., s. 73 - 74. W wydaniu ksi¹¿kowym nie uj¹³ tego ju¿ tak kategorycznie okrelaj¹c strój Alberoyta alternatywnie jako podarty lub ca³y, przewa¿nie
lancknechta ( IDEM Lockere Gesellschaft, s. 26).
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lub literackie  które stanowi prawzór dla XVI-wiecznych rozwi¹zañ
ikonograficznych.
Rzeczywicie, wród XV-wiecznych grafik uda³o mi siê odnaleæ
przedstawienia, które mog³y stanowiæ wzór póniejszego Alberoyta lub
stanowi¹ wczeniejsze ogniwo w procesie jego kszta³towania. Jedna niæ
rozwojowa mo¿e prowadziæ od drzeworytu Mistrza Stephana wydanego u Matthaeusa Brandisa z Lubeki, w którym wystêpuje bawi¹cy
siê kostkami do gry m³odzieniec z trefionymi w³osami i z prostopad³ocienn¹ torb¹ u pasa (il. 9) 30; druga za od Astrolabium Johannesa Angelia wydanego w Augsburgu w roku 1488, w którym w znaku Ryby
pojawia siê postaæ Wêdrowca z lask¹ i baga¿em na plecach (il. 10)31.
Badania Rengera kontynuowa³a Anna Boczkowska za przedmiot stu[73] diów obieraj¹c tondo z Rotterdamu oraz Wóz z sianem32, na którego
odwrociu skrzyde³ Bosch da³ analogiczny wizerunek wêdrowca (il. 11)33.
Nawi¹zuj¹c do wczeniejszych badañ34 wskaza³a na astrologiczn¹ genezê obrazów Boscha i zestawi³a Wêdrowca z paradygmatem cz³owieka na rozstajnych drogach, a w wyniku identyfikacji postaci jako


9. Mistrz Stephan Dat Schaekspel
to dude.
Matthaeus Brandis, Lübeck.
10. Johannes Angeli Astrolabium.
Erhard Ratdolt, Augsburg 1488,
znak Ryby.



Cf A. SCHRAMM Der bilderschmuck der Fruehdrucke. Bd 10: Die Drucker in Lübeck.
1. Die beiden Brüder Brandis. Leipzig 1927, Nr 491: Dat Schaekspel to dude. (na s. 8
okrelony jako Bauer).
31
J. ANGELI Astrolabium. Erhard Ratdolt, Augsburg 1488, znak Ryby. Reprod.:
A. SCHRAMM Der Bilderschmuck der Fruehdrucke. Bd 23: Die Drucker in Augsburg.
Hrsg. M. Möller. Leipzig 1943, Nr 283.
32
Tryptyk, czêæ rodkowa 135 x 90, skrzyd³a 135 x 45, 1485 - 1490, Museo Nacional
del Prado, Madryt.
33
A. BOCZKOWSKA Hieronim Bosch. Astrologiczna symbolika jego dzie³. Ossolineum,
Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1977, s. 4655. «Studia z historii sztuki», t. 26, pod
red. W. Jaworskiej, S. Mossakowskiego i K. Pietrusiñskiego. Zaw. streszcz. ang.
34
A. P IGLER Astrology and Jerome Bosch. The Burlington Magazine, T. 92: 1950,
s. 132136; L. BRAND-PHILIP The Peddler by Hieronymus Bosch. A Study in Detection. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, T. 9: 1958, s. 1 - 81.
30
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autoportretu35 okreli³a obraz jako «autoportret wewnêtrzny» artysty,
cz³owieka bezsilnego wobec samego siebie i tragicznych konfliktów
epoki36.
Niezale¿nie od tego nurtu badañ zagadnienie to podjê³a Virginia
G. Tuttle37. Wskazanie przez tê autorkê hipotetycznych wzorów omawianych obrazów wród XIV-wiecznych dzie³ sztuki w³oskiej krêgu
franciszkañskiego poci¹gnê³o za sob¹ odmienn¹ interpretacjê Boschowskiego przedstawienia. Za istotne cechy tej postaci Tuttle uzna³a odzienie w ³achmany, kij wêdrowny oraz psa atakuj¹cego cz³owieka. Ju¿
wród fresków w dolnym kociele w. Franciszka w Asy¿y pojawia siê
¿eñska personifikacja Ubóstwa atakowana przez psa. Jednak dopiero
w cyklach cnót umieszczonych we florenckim S. Croce w kaplicach
Bardich i Baroncellich, a tak¿e w kaplicy Strozzich przy S. Maria Novelle oraz w S. Francesco w Pistoi uzyskuje ten zespó³ atrybutów, który
Bosch wprowadzi³ w swoich obrazach. Szczególnie realizacja warsztatu Taddeo Gaddiego w kaplicy Baroncellich mo¿e mieæ istotne znaczenie dla upowszechnienia tego typu ikonograficznego w Niderlandach,
gdy¿ ju¿ w XV wieku limburski miniaturzysta wzorowa³ siê na innych
scenach z florenckiego cyklu, co  zdaniem Virginii G. Tuttle  wiadczy o przenikaniu na pó³noc wzorników obejmuj¹cych te przedstawienia. Podsumowuj¹c swe badania autorka stwierdzi³a, ¿e wersja
Wêdrowca na skrzyd³ach tryptyku z Prado pozostaje w bezporednim
 formalnym i ideowym  zwi¹zku z wzorami w³oskimi i przedstawia
Ubóstwo jako najwa¿niejsz¹ z cnót, bêd¹c¹ symbolem chrzecijañskiej
doskona³oci, a zarazem ochron¹ przed chciwoci¹, której alegoriê obrazuje rodkowa tablica tryptyku Wóz z sianem. Natomiast wizerunek
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11. Hieronim Bosch Wêdrowiec.
Madryt, Museo Nacional del Prado.
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A. BOCZKOWSKA A. WIERCIÑSKI Hieronymus Boschs Self-Portraits. /W:/ Ars auro prior.
Studia Ioanni Bia³ostocki sexagenario dicata. PWN, Warszawa 1981, s. 193199.
A. BOCZKOWSKA Hieronim Bosch. Ed. cit., s. 54.
V. G. TUTTLE Boschs Image of Poverty. Art Bulletin, R. 63: 1981, s. 8895.
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na tondzie rotterdamskim jest przeciwstawny tej redakcji i ukazuje ubóstwo jako skutek grzechu.
Tezy Virginii G. Tuttle doczeka³y siê ju¿ polemicznej oceny zawartej
w artykule René Grazianiego38, który z jednej strony wskaza³ na Satyry
Juvenala39 i Listy moralne Seneki40 jako literackie ród³a ikonograficznych przedstawieñ Biedy, a jednoczenie zanegowa³ przeciwstawianie
obu wizerunków Wêdrowca Boscha i równie¿ obraz z Rotterdamu zinterpretowa³ jako powtórzenie przedstawienia cnoty ubóstwa.
Mamy wiêc do dyspozycji dwie przeciwstawne interpretacje motywu Boschowskich obrazów, a w rozstrzygniêciu tego sporu pomocna
[74] oka¿e siê krakowska miniatura.
Powróæmy do zasadniczego w¹tku i przyjrzyjmy siê postaci siedz¹cego karciarza. Dla jego obecnoci poszukiwano uzasadnienia w przepisach cechowych szczególnie ostro potêpiaj¹cych hazard, a Karol Estreicher
w podstawowej do dzi monografii treci obyczajowych miniatur Kodeksu Behema wysun¹³ sugestiê, ¿e scena przedstawia przyjêcie nowego czeladnika do pracy w warsztacie. Zosta³ on ukazany z zastosowaniem
metody kontynuacyjnej: w¹tek przybycia prezentuje postaæ przekraczaj¹ca bramê, a epizod z kartami nawi¹zuje do zwyczaju cechów niemiec



R. GRAZIANI Boschs Wanderer and a poverty commonplace from Juvenal. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, T. 45: 1982, s. 211216.
39
DECIMUS JUNIUS JUVENALIS Satirae, X, 22.
[Wyd. pol.: /W:/ Trzej satyrycy rzymscy. Horacy w przek³. J. Czubka, Persjusz
 Juvenalis w przek³. J. Sêkowskiego. Wstêp i kom. w oprac. L. Winniczuk. S. l. et a.
[Warszawa 1958], s. 180.]
40
LUCIUS ANNAEUS SENECA Epistulae morales ad Lucilium, XIV, 9.
[Wyd. pol.: Listy moralne do Lucyliusza. Przek³. W. Kornatowski, wstêp i przyp.
K. Leniak. Warszawa 1961, s. 48. «Biblioteka klasyków filozofii», t. 65.]
Wskazany przez Grazianiego passus nawi¹zuje do cytowanej Satyry Juvenala, natomiast w Listach moralnych Seneki mo¿na odnaleæ dalsze fragmenty, które Bosch
móg³ zilustrowaæ, np. Epistula XVIII, 12 (wyd. pol.: s. 65); XXXIII, 4 (s. 120); LXXX,
6 (s. 331); LXXXV (s. 364 - 376); CVIII (s. 568 - 581).
38
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kich poddaj¹cych wyzwalanego czeladnika próbie gry w karty. Natomiast pies za³atwiaj¹cy siê na rodku podwórka stanowi z³oliw¹ aluzjê
do k¹liwego okrelenia garbarzy mianem psiego ³ajna (Hundsdreck)41.
Nowy kierunek interpretacji tej postaci wskaza³ Henryk Samsonowicz,
który podkreli³ obecnoæ w tym przedstawieniu takich elementów charakterystycznych dla postaci Alberoyta jak koszyk i kostur podró¿ny
oraz talia kart, choæ samej identyfikacji typu ikonograficznego nie dokona³. Autor tak zinterpretowa³ omawian¹ postaæ: Opowiada przypuszczalnie o swych podró¿ach, do czego nawi¹zuje dalszy plan
miniatury. Opuszczamy tu Kraków, Garbary, i przenosimy siê w daleki, nieco fantastyczny, ale jak¿e ciekawy wiat.42.
Nowe odczytanie tej sceny usuwa nieco abstrakcyjny wymiar treci
implikowanych dotychczasow¹ interpretacj¹: do gry hazardowej potrzeba co najmniej dwóch graczy a tu tylko jeden zajmuje siê kartami
jakby stawia³ pasjansa. Wszak pracuj¹cy rzemielnik nie sprawia wra¿enia zaanga¿owanego w grê, ale nie jest tak¿e oburzony nieróbstwem
swego domniemanego pomocnika. Interpretacja Karola Estreichera te¿
natrafia na barierê: taka charakterystyka postaci przez odwo³anie siê
do przysz³ych wydarzeñ, opartych w dodatku o zwyczaje potwierdzone
dla Niemiec, wykracza poza regu³y ówczesnego obrazowania. Natomiast scena ta uzyskuje psychologiczne uzasadnienie, je¿eli przyjmiemy, ¿e karciarz jest gociem  a raczej intruzem  w warsztacie i stara
siê namówiæ gospodarza do hazardu. O przygodnej jego obecnoci
w obejciu wiadczy trzymany w rêku hipotetyczny kostur wêdrowca
oraz wspieranie siê o przyniesiony baga¿  tak osoba zadomowiona
nie postêpowa³aby. Przemawia to za odmienn¹ od dotychczasowych
identyfikacj¹ tej postaci  to nie czeladnik zabawiaj¹cy siê kartami, ale
wêdrowny szuler. Dla jego przedstawienia miniaturzysta Kodeksu Be- [75]
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K. E STREICHER op. cit., s. 215217.
H. SAMSONOWICZ Dziedzictwo redniowiecza. Mity i rzeczywistoæ. Wroc³aw 1991, s. 147.
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hema siêgn¹³ po wzór wypracowany w sztuce zachodniej, a znany mu
ze skrzyde³ tryptyku  je¿eli przyj¹æ tezê Lotte Brand-Philip43  zawieraj¹cych trzy znane dzi tonda Boscha, a wród nich Wêdrowca i Leczenie g³upoty (il. 12).
Z pewnoci¹ mo¿na siê spieraæ, czy siedz¹ca postaæ trzyma kostur
podró¿ny, czy mieszad³o lub hak s³u¿¹cy do wyci¹gania skór z k¹pieli,
ale tak¿e identyfikacja zawartoci koszyka mo¿e budziæ zastrze¿enia
 sk¹d ta pewnoæ, ¿e znajduj¹ siê w nim mokre skóry, jak to okrelali
Estreicher i Ameisenowa?
Mimo tych zastrze¿eñ stajemy wobec nowej, odmiennej interpretacji
postaci karciarza, obok której nie sposób przejæ obojêtnie. Powróæmy
jeszcze do postaci domniemanego gawêdziarza. Ostatnio Zofia Rozanow zasygnalizowa³a wystêpowania w miniaturach Kodeksu Behema egzemplifikacji zakazów prawnych przez ukazanie nagannego
postêpowania44. Karciarz z przedstawienia Garbarzy wpisuje siê w tê 
zaobserwowan¹ w innych miniaturach  prawid³owoæ. Kusi majstra
do nagannej czynnoci, zakazanej przez przepisy cechowe.
Zwyczaj gry w karty dotar³ do Polski w wieku XV z Czech i Niemiec,
a rozpowszechni³ siê w wieku nastêpnym 45. Miniaturzysta wiernie odda³ motyw kart ukazuj¹c na nich niemieckie oznaczenia. Na dwóch
kartach wyranie czytelne s¹ serca, a na pozosta³ej parze nale¿y domyliæ siê oznaczenia zwanego licie lub wino; symbole te okrelane s¹ tak¿e mianem  odpowiednio  czerwieni i ziela46.
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L. BRAND-P HILIP The Peddler by Hieronymus Bosch. A Study in Detection. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, T. 9: 1958, s. 181.
Z. ROZANOW op. cit., s. 206.
A. BRÜCKNER Dzieje kultury polskiej. T. 2: Polska u szczytu potêgi. Kraków 1930
[reprint: Warszawa 1991], s. 8586; J. G I¯YCKI, A. GÓRNY Fortuna ko³em siê toczy.
Warszawa s. a. [1976], s. 293.
J. GI¯YCKI , A. GÓRNY op. cit., s. 289 oraz ilustracja na s. 297.
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12. Hieronim Bosch Leczenie g³upoty (Usuwanie kamienia).
Madryt, Museo Nacional del Prado.
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Zofia Rozanow równie¿ zwróci³a uwagê, ¿e w omawianej miniaturze oraz w Garncarzach zawarta jest symbolika saturniczna, na naszym
przyk³adzie ukazana pod postaci¹ nawil¿ania skór w kadzi przed szop¹47. W¹tek badañ treci ezoterycznych Garbarzy mo¿na rozwin¹æ wzbogacaj¹c zestaw odczytanych symboli astralnych. Przede wszystkim sama
postaæ Alberoyta  oszusta zwi¹zana jest z symbolik¹ lunarn¹, reprezentuje typ dzieci ksiê¿yca48, które oddawa³y siê hazardowi. Kolejny
symbol lunarny mo¿na dostrzec w wyobra¿eniu psa: redniowieczna
medycyna astrologiczna proces trawienia podporz¹dkowywa³a Lunie49.
Oba te w¹tki symboliczno-ikonograficzne spotka³y siê na prawym
skrzydle Ogrodu rozkoszy ziemskich Hieronima Boscha 50. Nie mo¿na
tak¿e wy³¹czyæ, ¿e  przejêty z Boschowskiego wyobra¿enia Wêdrowca
 pies, którego Mistrz Kodeksu Behema przedstawi³ w sytuacji skatologicznej, mo¿e symbolizowaæ szatana (ukazywanego w analogicznych
sytuacjach pod postaci¹ cz³owieka51)  patrona wystêpku, jakim by³
hazard.
Ta zgodnoæ symboliczna pozwala podbudowaæ identyfikacjê domniemanego czeladnika z oszustem pozostaj¹cym pod astralnym wp³ywem Ksiê¿yca.
Pojawienie siê Alberoyta na kartach krakowskiego kodeksu stanowi
wyrazisty przyk³ad wp³ywów sztuki niderlandzkiej na dekoracjê Kodeksu Behema. Za fakt po³¹czenia przez Mistrza Kodeksu Behema
[76] motywów z dwóch obrazów Hieronima Boscha mo¿na przyj¹æ jako

47
48

49
50

51



Z. R OZANOW op. cit., s. 214.
A. BOCZKOWSKA Hieronim Bosch. Ed. cit., s. 4749; EADEM Tryumf Luny i Wenus.
Pasja Hieronima Boscha. Kraków s. a. [1980], s. 63.
EADEM Tryumf Luny i Wenus. Loc. cit.
Hieronim Bosch Ogród rozkoszy ziemskich. Olej na desce, tryptyk 220 x 195, skrzyd³a 220 x 97, ok. 1484; Madryt, Museo del Prado.
Cf M. GUTOWSKI Komizm w polskiej sztuce gotyckiej. Warszawa 1973, s. 105109.
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kolejn¹ przes³ankê potwierdzaj¹c¹ tezê, ¿e stanowi³y niegdy wspólny
zespó³ tworz¹c zewnêtrzn¹ stronê skrzyde³ rozproszonego (a mo¿e
nawet zaginionego) tryptyku52. Mistrz Kodeksu Behema pozna³ dzie³o
Boscha jeszcze w pierwotnym stanie i w swej miniaturze po³¹czy³ w jedno motywy dwóch kwater owych zdekomponowanych skrzyde³. Za
data rozpoczêcia prac nad Kodeksem [1502]  stanowi¹ca terminus ante
quem powstania tego wzorca  nakazuje zweryfikowaæ datowania obrazów Boscha.
Po drugie: krakowski szuler  mimo zale¿noci tej kompozycji od domniemanego tryptyku Boscha  nie reprezentuje jeszcze w pe³ni ukszta³towanego typu postaci, co potwierdza obserwacjê Rengera o du¿ej
ró¿norodnoci jej typów oraz jego wniosek, ¿e musia³y one kszta³towaæ siê na odmiennych drogach. Nie mo¿na wiêc wykluczyæ impulsów p³yn¹cych równie¿ od innych dzie³.
Mistrz Kodeksu Behema z postaci¹ Alberoyt ³¹czy zdecydowanie
negatywne treci: Wêdrowcy w Warsztacie garbarskim zosta³a jednoznacznie przypisane naganna sk³onnoæ do hazardu. Miniaturzysta
czerpi¹c dla swej kompozycji wzory z obrazów Boscha dla wyra¿enia
tych treci wykorzysta³  przetworzon¹  postaæ z tonda Wêdrowiec, co
pozwala domniemywaæ, ¿e takie znaczenie równie¿ Alberoytowi przypisywano.
Nie jest to zasada sta³a. Wród d³ugiego szeregu niderlandzkich realizacji motywu Alberoyta Konrad Renger wymienia tylko jedno dzie³o Pietera Bruegla Starszego  Kuchniê bogatych53, w której to grafice
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Z tezê tak¹ przed laty wyst¹pi³a Lotte Brand-Philip (op. cit.) rekonstruuj¹c skrzyd³a
hipotetycznego tryptyku jako zespó³ trzech zachowanych do dzi tond Boscha: Wêdrowiec, Leczenie g³upoty oraz  znanego z kopii o zmienionym kszta³cie  Sztukmistrza (olej na desca 53 x 65; Saint-Germain-en-Laye, Musée Municipal).
R. VAN BASTELAER Les estampes de Peter Bruegel lAncien. Bruxelles 1908, n o 159.
«Librairie national dart et dhistoire»; K. RENGER Versuch..., s. 74.
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mianem Alberoyta okrela biedaka próbuj¹cego wcisn¹æ siê do suto
zaopatrzonego domu. Kontekst, w jakim Alberoyt pojawia siê w tym
dziele, stawia pod znakiem zapytania s³usznoæ interpretacji symbolicznej przeprowadzonej przez tego autora. Skoro antynomi¹ Kuchni
bogatych jest Kuchnia ubogich54, to postaæ wyrzucana w tej pierwszej
scenie nie mog³a byæ obarczona negatywnymi konotacjami. W¹tpliwa
jest tak¿e obserwacja Rengera, ¿e wêdrowny kramarz przedstawiany
jest zawsze w pozycji stoj¹cej oraz w podartym ubraniu. Podwa¿a j¹
rozwi¹zanie zastosowane w Drodze na Kalwariê Pietera Bruegla Starszego55. Wynika z tego, ¿e nawet u jednego artysty postaæ Alberoyta
mo¿e nieæ ró¿ne znaczenia. Co wiêcej: postaæ ¿ebraka w ³achmanach
jest uniwersalna. Nie mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e w³oskie wyobra¿enia
Ubóstwa zosta³y przyswojony sztuce niderlandzkiej, a pod wp³ywem
bezw³adnoci ikonograficznej56 przybra³y postaæ szulera, tak blisko
z bied¹ powi¹zanego.
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