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KOLOFON PLENUS AMORIS W RĘKOPISIE PIOTRA 
Z DZWONOWA

W rękopisie o sygnaturze 1544 znajdującym się w Oddziale Rękopisów Biblioteki Ja
giellońskiej w Krakowie mieści się niezwykle rzadko spotykany w tej części Europy ko- 
lofon zawierający frazę plenus amoris1. Na wyjątkowość wspomnianej zapiski końcowej 
w polskim rękopisie uwagę pracowników Biblioteki Jagiellońskiej zwrócił David Moreno 
Olalla z Uniwersytetu w Maladze, prowadzący badania nad piśmiennictwem anglosaskim 
w średniowieczu2. Tego rodzaju sformułowanie jest charakterystyczne dla tekstów, które 
powstały w środowisku zakonów mendykanckich w Anglii i w północnej Francji, intere
sujące natomiast jest jego występowanie na ziemiach polskich. Nasuwa się zatem szereg 
Pytań dotyczących miejsca napisania dzieła, a więc, czy rękopis mógł powstać w Polsce, 
uastępnie, kto mógł być autorem noty, wreszcie, jeżeli rękopis nie powstał w Polsce, to 
w jaki sposób znalazł się w Krakowie. 

1 W. Wisłocki, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 1, Kraków 1877-1881, 
s- 377. Rękopis został uwzględniony w wykazie kolofonów wydanym przez benedyktynów z Bouveret (nr 16416): 
®ćnćdictins de Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVT siécle, t. 5, Fribourg 1979, 
s- 208 (dalej: Colophons). 

2 Do ważniejszych publikacji autora należą: D.Moreno Olalla, Neologismos y errores léxicos en la tra
ducción anglosajona del evangelio según San Lucas, „Analecta Malacitana”, 24 (2001), s. 153-173; A. M i ran- 
l^a G a r c i a. J. Calle Martín, D.Moreno Olalla, English for science and technology: notional descrip- 
,lon and writing practice. Málaga 2002; 3. C alie Ma rt i n, D. M o reno OI a 1 la, A. M i ran da Garcia, 
Something old and something new: techniques to improve the lexical inventory of EST students: a proposal. 
•■Revista alicantina de csnidios ingleses”, 17 (2004), s. 173 188.

Kolofony, czyli formuły kończące średniowieczne teksty, były indywidualnymi zapiska- 
1111 kopistów i skrybów. Mogły się w nich znajdować informacje o autorze i tytule dzieła, 
miejscu i czasie powstania rękopisu, a także imieniu i profesji pisarza lub osobie, dla której 
r? kopis został sporządzony. Poza tym w kolofonach mogły występować formuły modlitew- 
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ne, sentencje, wiersze, lub inne uwagi, niekiedy zabawnej treści3 4. Pewne wyrażenia i zwroty 
były chętnie powtarzane przez kopistów w ciągu kolejnych wieków, wśród nich wspomnia
na fraza plenus amoris.

’ Polska pisząca w średniowieczu. Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich, t. 1, 
pod red. E. Potkowskiego, Warszawa 1993, s. 7. Tam też wykaz literatury dotyczącej roli i znaczenia kolo- 
fonów średniowiecznych.

4 BJ, rkps 1546, f. Ir.
5 BJ, rkps 1542, f. Hr.
‘BJ, rkps 1543, f. 220r.
’W. S z e 1 i ń s k a, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wroc- 

ław-Warszawa-Kraków 1966, s. 85.
• Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, 

t. 1, Kraków 2004, s. 146.
’ Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. Gąsiorowsk i, Kra

ków 2000, s. 26, 28.

Rękopis BJ 1544, liczący 232 karty, zawiera komentarz Piotra z Tarantazji, później
szego papieża Innocentego V, do czwartej księgi Sentencji Piotra Lombarda mieszczący 
się na kartach lr-224r oraz spis kwestii komentarza na kartach 224v-229v. Wspomniany 
kolofon znajduje się na karcie 224r. W całości brzmi on następująco: Finito libro sit laus 
et gloria Christo et cetera. Hic liber est scriptus, qui scripsit, sit benedictus. Nomen scrip- 
toris Renandus plenus amoris. Vitam eternam Christus ei tribuat. Iste liber est super quar
tern Sentenciarum Petri de Tharantasio comparâtes per magistrum Petrum de Szwanow 
baccallari sacre théologie in studio Cracoviensi. Pozostałe trzy części komentarza Piotra 
z Tarantazji znajdują się odpowiednio w rękopisach BJ 1546, 1542, 1543. Rękopisy BJ 
1542, 1543 i 1544 z całą pewnością napisane zostały przez jednego skrybę i prawdopo
dobnie także rękopis 1546, chociaż nieco odmienny dukt pisma na dalszych kartach może 
nasuwać pewne wątpliwości. W rękopisie BJ 1543 znajduje się ponadto tekst Questiones 
quodlibeti świętego Tomasza z Akwinu pisany inną ręką, z kolei w rękopisie BJ 1546 na 
kartach 252v-255v inny skryba dopisał spis kwestii komentarza. Wszystkie cztery rękopi
sy mają ten sam schemat pisarski i podobną oprawę, a znaki wodne wskazują na podobny 
czas ich powstania. Można zatem sądzić, iż stanowiły one nierozłączną całość złożoną 
z czterech kodeksów.

Nie ulega wątpliwości, że wspomniane części komentarza Piotra z Tarantazji do Senten
cji Piotra Lombarda należały do Piotra z Dzwonowa, magistra sztuk i bakałarza biblijnego, 
na co wskazują, poza wspomnianym kolofonem, również noty własnościowe: Petrus de 
Tarantasio Super primo magistri Petri de Swanovf} Petrus de Tarantasio Super secundo 
magistri Petri de Swanow hic liber5', explicit tertius Liber Sententiarum Petri de Tharantha- 
sio magistro Petro de Szwanow scriptus6. Zapiski na karcie 220r rękopisu BJ 1543 i na 
karcie 224r rękopisu BJ 1544 pozwalają wnosić, że kodeksy zostały napisane specjalnie na 
zamówienie uczonego krakowskiego7. Z tego powodu należy wykluczyć ewentualność, aby 
Piotr z Dzwonowa zakupił już napisany, gotowy rękopis.

Piotr z Dzwonowa (inaczej ze Swanowa, Zwanowa, Żwanowa), syn Świętosława, 
wpisał się na Uniwersytet Krakowski w 1429 roku8 *. Bakałarzem artium został w 1431 
roku, zaś magisterium uzyskał w 1433 roku’. Będąc wykładowcą na Wydziale Sztuk Wy
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zwolonych, poświęcił się głównie astronomii i matematyce10. Około roku 1443 został 
bakałarzem na Wydziale Teologii11. W wypominkach z 1460 roku wśród dobroczyńców 
Uniwersytetu Krakowskiego Piotr z Dzwonowa wymieniony jest jedynie z powyższym 
tytułem12 *, co oznacza, że studiów tych nie zdołał ukończyć. Być może przyczyniła się do 
tego wczesna śmierć uczonego, która nastąpiła między rokiem 1452 a 145415 (M. Mar
kowski podaję jednoznacznie rok 1453l4). Piotr z Dzwonowa był również kustoszem kole
giaty św. Floriana na Kleparzu, a w 1443 roku został wybrany dziekanem Wydziału Sztuk 
Wyzwolonych15. W czasie studiów teologicznych wykładał Sentencje Piotra Lombarda, 
0 czym świadczą zachowane wykłady wstępne jego autorstwa16. Prawdopodobnie na uży
tek tychże wykładów zamówił cztery księgi komentarza Piotra z Tarantazji. W roku 1441 
foku uczony krakowski był jednym z reprezentantów Uniwersytetu Krakowskiego uda
jących się na sobór do Bazylei w celu złożenia obediencji papieżowi soborowemu Felik
sowi V. W dokumentach z lat 1443 i 1450 Piotr z Dzwonowa występuje jako prokurator 
s4du biskupiego17.

10 K. M o r a w s k i, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1, Kraków 1900, s. 399-400; W. S z e l i ń s k a, 
Biblioteki profesorów..., s. 83-84.

11 M. Markowski, Spis osób dopuszczonych do wykładów i do katedry na Wydziale Teologii Uniwersytetu
Krakowskiego wXV w., „Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej”, 4 (1965),
s- 168.

2 Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 1/2, ed. J. Szujski, Cracoviae 1876, s. 338.
15 M. Ko walczy k, Piotr z Dzwonowa, [w:] PSB, t. 26, Wrocław 1981, s. 396.
N M. Markowski, Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1397-1525, Kraków 

1996, s. 163.
15 J. F i j a ł e k, Mistrz Jakób, t. 1, s. 285-286; W. S z e 1 i ń s k a, Biblioteki profesorów..., s. 84; M. Kowal- 

c z y k, Piotr z Dzwonowa, s. 396.
16 M. Markowski, Dzieje Wydziału Teologii..., s. 163; S. Wielgus, Średniowieczna lacińskojęzyczna 

biblistyka polska, Lublin 1992, s. 102.
17 Więcej informacji biograficznych dotyczących Piotra z Dzwonowa zob. J. F ij ałek, Mistrz Jakób, t. 1, 

s- 285-288; W. Szel ińska, Biblioteki profesorów..., s. 83-88, 94; J. Zathey, Biblioteka Jagiellońska w latach 
1364-1492, [w:] Historia Biblioteki Jagiellońskiej, pod red. I. Zarębskiego, Kraków 1966, s. 103-104; M. K o - 
walczyk, Piotr z Dzwonowa, s. 396; S. Wielgus, Średniowieczna lacińskojęzyczna biblistyka..., s. 102-103; 
^4- Marko wski, Dzieje Wydziału Teologii..., s. 163.

Is G. Pi ccard, Wasserzeichen Dreiberg, F. XVI, t. 1, Stuttgart 1996, s. 42 (dalej: P icc ard). Znaków tych 
nie notuje katalog F. Piekosińskiego (Wybór znaków wodnych z XVstulecia, Kraków 1896).

W rękopisie BJ 1544 nie ma żadnych dat pozwalających na precyzyjne ustalenie wieku 
Pochodzenia rękopisu. Na papierowych kartach pojawiają się dwa rodzaje znaków wod
nych. Są to trzy pagórki odpowiadające znakom zidentyfikowanym przez Piccarda jako 
XVI, nr 14 (ewentualnie nr 15) i XVI, nr 7 (ewentualnie nr 8), używanym przy produkcji 
Papieru w roku 1448, z wyjątkiem znaku nr 8, pojawiającego się w roku 144918. Powyższe 
daty wyznaczają termin ante quem non powstania rękopisu. W pozostałych trzech rękopi
sach znaki wodne dają się zidentyfikować z mniejszą dokładnością na lata 1447-1451 oraz 
w Przypadku dwóch znaków z rękopisu BJ 1546 na lata 1428-1430. Oszacowanie czasu 
Powstania rękopisu potwierdza, iż cztery części komentarza Piotra z Tarantazji zostały na
pisane w czasie, kiedy uczony krakowski odbywał studia teologiczne. Zamówione rękopisy 
na pewno zdążyły dotrzeć do Piotra przed jego śmiercią, o czym świadczą niektóre noty 
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marginalne pisane jego ręką”. Tym samym czas skopiowania komentarza można zawęzić 
do lat 1448-1453 (ew. 1454), choć bardziej prawdopodobne wydają się lata 1449-1452, 
wziąwszy pod uwagę fakt, iż od momentu produkcji papieru musiało upłynąć nieco czasu 
na przepisanie dzieła oraz że Piotr z Dzwonowa zdążył przeczytać i nanieść uwagi do ko
mentarza przed swoją śmiercią.

Kolejną zagadką jest kwestia, w jakim miejscu dzieło mogło zostać napisane. Komen
tarz Piotra z Tarantazji do Sentencji Piotra Lombarda w latach 40. XV wieku był dobrze 
znany i używany przez uczonych krakowskich* 20. Pisarzem wszystkich, a na pewno trzech 
rękopisów, był niejaki Renandus (Renadus)21. Imię to zdecydowanie nie jest polskiego po
chodzenia. Nikt też o takim imieniu nie studiował na Uniwersytecie w Krakowie w tamtym 
czasie. Imię Ranandus (lub Renaudus) to francuska odmiana Rainaldus22. D. Moreno Olalla 
zawęził region występowania tego imienia do okolic Lyonu i granicy Francji ze Szwajcarią. 
Nie da się jednoznacznie orzec, czy pisarz był osobą duchowną, a jeśli tak, to czy był za
konnikiem. W repertorium kolofonów imię Renandus pojawia się jedynie raz23, nie udało mi 
się również odnaleźć innych rękopisów pisanych tą samą ręką. Z tego powodu nie sposób 
na obecnym etapie badań o precyzyjniejsze ustalenie miejsca pochodzenia i stanu skryby 
Renanda. Warto wspomnieć, że w jednym z dokumentów z 1452 roku z terenów małopolski 
występuje podobne imię - Regnandus24, ale utożsamienie tej postaci ze skrybą Renandusem 
byłoby posunięciem zbyt ryzykownym.

” W. Szelińska, Biblioteki profesorów..., s. 85. R. Tatarzyński za autograf Piotra z Dzwonowa uważa 
pismo występujące m.in. w rękopisach BJ 1347, f. 43v-121v; noty marginalne w BJ 1347, f. 2v-6v, 111 v—118v, 
150v-151v; BJ 1402, p. 348-357; BJ 1427, p. 28-29, 253, 256, zob. Catalogus codicum manuscriptorum medii 
aevii Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. 8, comp. M. Kowalczyk et al., 
Cracoviae 2004, s. 362-363, vol. 9, Cracoviae 2008, s. 395, 513.

20 Przykładowo, BJ rkps 1539 zawierający komentarz do I księgi pochodzi z XIV wieku i był w posiadaniu 
Jana Isnera. W. W i s ł o c k i, Katalog rękopisów..., s. 376.

21 Nie da się utrzymać poglądu J. Zatheya, że kopistą kodeksów był Bronisław syn Jana. Świadczy o tym 
zarówno kolofon, jak i inne pismo, zupełnie różne od tego, jakim posługiwał się Bronisław (por. BJ rkps 1402, 
p. 1-326). J. Zathey, Biblioteka Jagiellońska..., s. 103.

22 H. F r o s, F. S o w a, Księga imion i świętych, t. 5 (R-U), Kraków 2004, s. 35.
23 Colophons, t. 5, nr 16416, s. 208.
24 M. M a 1 e c, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994, s. 316. Niestety, autorka nie 

podała źródła, z którego korzystała, ani kontekstu, w którym imię to występuje.
23 Colophons, t. 2, nr 6231, s. 332. Por. nr 6232.
26 Colophons, t. 2 nr 5741, s. 270. Por. nr 5740, 5742, 5743.
27 Colophons, t. 5, nr 17827, s. 398. Por. nr 17828.
28 Colophons, t. 5, nr 18069, s. 429.
29 T.J. Heffernan, The Use of the Phrase ,plenus amoris” in Scribal Colophons,,Notes and Queries", 28, 

No.6(1981), s. 493-494.

Fraza plenus amoris była używana w ściśle określonej formule zaraz po imieniu pi
sarza, na przykład „Nomen scriptoris Hamonicus plenus amoris"25, „Nomen scriptoris 
Willelmus plenus amoris"26, „Nomen scriptoris est Thomas plenus amoris"21 28, „Nomen 
scriptoris niot plenus amoris"29, itd. W dawnej literaturze błędnie uważano ją za przydo
mek lub nazwisko skryby i starano się tłumaczyć ją jako „Pleindamour”. Hipotezę tę osta
tecznie obalił T.J. Heffeman29. Zwrot ten występuje w stosunkowo licznych rękopisach 
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proweniencji angielskiej i w mniejszym stopniu północno-francuskiej z XIV i XV wieku30, 
niemniej nie ma wystarczających przesłanek, aby jednoznacznie stwierdzić, że interesujące 
nas dzieło powstało właśnie na tamtych terenach. Jeżeli Piotr z Dzwonowa zamówił je za 
granicą, to raczej nie dokonał tego podczas pobytu w Bazylei w roku 1441, ponieważ w tym 
czasie nie studiował jeszcze teologii, a ponadto znaki wodne wskazują na późniejsze po
wstanie rękopisów. W źródłach brakuje informacji o innych wyjazdach Piotra z Dzwonowa 
za granicę, chociaż L. Birkenmajer podał, że utrzymywał silne kontakty z uczonymi erfurc- 
kimi31. Bardzo mało prawdopodobne jest, aby Piotr z Dzwonowa miał okazję bezpośrednio 
udać się do Francji lub Anglii. Nic nie stało jednak na przeszkodzie, aby uczony krakowski 
zamówił dzieło za pośrednictwem kogoś, kto udawał się za granicę.

30 Taką proweniencję wykazują katalogi rękopisów bibliotek w Watykanie (Ms. lat. 986), Paryżu (Bibliothe- 
4ue Nationale, Ms. ftan. 7060), Cambridge (Library of Peterhouse, Ms. 177; Library ofTrinity College, Ms. 1081 
1 >nne) i Oksfordzie (rękopisy różnych kolekcji).

31 L. Birkenmajer, Marcin Bylica z Olkusza oraz narzędzia astronomiczne, które zapisał Uniwersytetowi 
Jagiellońskiemu w r. 1493, Kraków 1892, s. 105.

32 Piccard, XVI, t. 1, s. 19.
33 Stanisław z Uścia uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego w 1434 roku. W 1438 roku został mianowa- 

ПУ wikariuszem generalnym i oficjałem gnieźnieńskim przez arcybiskupa Wincentego Kota. Zmarł w 1440 roku. 
Zob. Z. Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 62.

Zidentyfikowane przez Piccarda znaki wodne były używane przez wytwórnie papie
ru we Freiburgu (XVI, 14), Villingen (XVI, 7; XVI 15) i Wiirzburgu (XVI, 8)32, stamtąd 
z kolei papier trafiał do innych miejscowości, także na ziemie polskie. Pewną wskazówką 
dotyczącą miejsca powstania kodeksu może być informacja o pochodzeniu oprawy. Wyko
nana została z grubych desek, dość nietypowych jak na połowę XV wieku, powleczonych 
w brunatną skórę z prostymi ornamentami liniowymi z pięcioma nie zachowanymi guza
mi. Wprawdzie nie da się jednoznacznie ustalić miejsca jej wykonania, natomiast uwagę 
Przykuwa wyklejka dolnej okładziny rękopisu. Stanowi ją pochodzący z lat 1438-1440 
Papierowy dokument Stanisława z Uścia, doktora dekretów33, skierowany do arcybiskupa 
Wincentego Kota. Powyższy ślad wskazuje na polskie pochodzenie oprawy. Trudno orzec, 
czy kodeks został przywieziony do Polski i dopiero tutaj oprawiony, ponieważ nie ma śla
dów zabrudzeń na kartach ochronnych rękopisu. Z dużą dozą ostrożności można wniosko
wać, że składki zostały oprawione na miejscu wkrótce po ich zapisaniu, a więc w jednym 
2 warsztatów polskich. Informacja zawarta w kolofonie o tym, że dzieło zostało wykonane 
dla uczonego krakowskiego, wyklucza możliwość, aby skryba bezrefleksyjnie skopiował 
całość tekstu wraz z notą końcową. Biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia dotyczące 
■mienia Renandus, wydaje się, że skryba przybył do Polski z Zachodu i tu na zlecenie Piotra 
2 Dzwonowa przepisał komentarz.

W związku z faktem, iż kolofon plenus amoris nie występował w środkowo-wschodniej 
Europie, a tym bardziej na ziemiach Królestwa Polskiego, jego obecność w rękopisie nale
żącym do Piotra z Dzwonowa można tłumaczyć obcym pochodzeniem skryby, którego imię 
(Renandus) spotykane jest jedynie we Francji. Szereg faktów dowodzi, iż komentarz Piotra z 
Tarantazji do Sentencji Piotra Lombarda, znajdujący się we wspomnianym rękopisie, został 
skopiowany na zamówienie krakowskiego bakałarza teologii Piotra z Dzwonowa najwcze
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śniej pod koniec 1448 roku (rok produkcji papieru użytego do rękopisu), a najpóźniej w la
tach 1452-1454 (skrajne daty śmierci Piotra z Dzwonowa). Trudno natomiast powiedzieć 
cokolwiek bliżej o okoliczności zamówienia rękopisu BJ 1544 i ustalić precyzyjnie miej
sce jego powstania. Oprawa wskazywałaby na ziemie Królestwa Polskiego, ale nie można 
całkowicie wykluczyć możliwości, że kodeks został napisany za granicą, przewieziony do 
Polski i dopiero tu oprawiony. Być może wyniki poszukiwań D. Moreno Olalli przyniosą 
nowe ustalenia w tej kwestii. Odpowiedzi na powyższe pytania mogą stanowić przyczynek 
do pogłębienia badań nad kontaktami uczonych polskich z Zachodem w średniowieczu.

COLOPHON PLENUS AMORIS IN THE MANUSCRIPT 
OF PIOTR OF DZWONOW

SUMMARY

The author of the article attempts to explain the origin of the manuscript BJ 1544 
which is to be found in the Jagiellonian Library; the above manuscript contains a colo
phon with the phraseplenus amoris. The manuscript marked with the reference BJ 1544, 
contains a commentary by Peter of Tarantasia to the fourth Book of Libri Sententiarum 
Petri Lombardi. Both the ownership signs and the comments contained in the colophon 
clearly point out that the manuscript, together with the remaining commentaries to the 
first three books of Libri Sententiarum (Ms. BJ 1546, 1542, 1543), was commissioned 
by Piotr of Dzwonow (Zwanow), a Cracow Bible bachelor. On the basis of the existing 
water marks and the date of death of Piotr of Dzwonow, one may trace back the origin 
of the manuscript to the years 1448-1454. One may also conclude with a fair degree of 
likelihood that the manuscript is of foreign origin or was written in Poland by the for
eign scribe. And although both the Polish binding of the manuscript as well as the fact 
that following the year 1441, there is no record of any foreign trips undertaken by Piotr 
of Dzwonow, seem to contradict the above hypothesis, yet the foreign provenance of 
the manuscript is supported by both the name of the scribe - Renandus - which occurs 
exclusively on territories next to the border of France and Switzerland, and by the ex
pression plenus amoris used by him in the colophon; the above expression can be found 
exclusively in manuscripts which originated in England and northern France.
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