
Podstawowym materiałem pisarskim w śre-
dniowieczu był pergamin, czyli wyprawiona 
skóra zwierzęca. W ówczesnej Europie wy-
twarzano go ze skór jagniąt i koźląt (charta 
italica), ze skór cielęcych (charta teutonica), 
a także ze skór nienarodzonych lub bardzo mło-
dych jagniąt (welin). Można sobie wyobrazić, 
że tylko do przepisania Nowego Testamen-
tu potrzebne były skóry z ok. 260 jagniąt lub  
40 krów! Do prowadzenia codziennych notatek 
używano tabli- czek woskowych. W póź-
nym śre- dniowieczu pojawił 

się także papier - za przyczyną Arabów. Do pi-
sania wykorzystywano trzcinę czy pióra pta-
ków (np. gęsi). Musiały być pozbawione pierza, 
utwardzone i naostrzone. Maczano je w atra-
mencie (zwanym wtedy inkaustem), w barwie 
czarnej, w niektórych fragmentach dla podkre-

ślenia stosowano czerwo-
ny barwnik.

Manuskrypty - czyli książki przepisywa-
ne ręcznie, do dziś cieszą oko swoim pięknem. 
Starannie kaligrafowane, fantazyjnie ilustrowa-
ne, solidnie oprawione: taki jest ideał kodeksu, 
jaki funkcjonuje w naszym wyobrażeniu. Graży-
na Witkowska-Dawidowicz i Daniel Dawidowicz 
uświadamiają, że praca nad manuskryptem wy-
magała wielkiej precyzji, cierpliwości i poświę-
conego czasu. Najczęściej była to praca zespoło-
wa: oddzielne funkcje mieli kopista, iluminator 
czy introligator. Warunki pracy w skryptorium 
były dosyć ciężkie. Chłód panujący w klaszto-
rach czy kancelariach dawał się we znaki. Należa-
ło się także dostosować do światła słonecznego.

Sporo pracy wymagało przygotowanie 
barwników: - Pigmenty pozyskiwano z surow-
ców naturalnych: roślin, minerałów. Wykorzy-
stywane do miniatur w manuskryptach kolo-
ry były oparte na metalach, w tym na bar-
dzo szkodliwych: ołowiu i rtęci - mówi pani 
Grażyna. - Efekt trójwymiarowy na miniatu-
rze dawało złoto, naklejane w postaci cieniut-
kich płatków. Żadne zdjęcie nie jest w stanie 
uchwycić tego wrażenia - dodaje pan Daniel. 

Polecamy zatem odwiedzić stanowisko 
skrybów, podążając drogą od pawilonu muze-
alnego w kierunku osady piastowskiej, by na 
własne oczy zobaczyć ich pracę.

AGnieszkA zAWiszA

Trójwymiarowe prace

W średniowiecznym skryptorium
Proces wytwarzania książek w średniowieczu był bardzo czasochłonny i kosztowny. O tajnikach pracy skry-
bów rozmawiam z Grażyną Witkowską-Dawidowicz i Danielem Dawidowiczem.

Dla niewtajemniczonych nazwa tego za-
wodu nie oznacza snu o rycerstwie. To sztu-
ka zdobienia drewna mająca swe początki ty-
siące lat temu. 

Pan Mariusz, rodowity żninianin, zaczy-
nał jako pracownik Bydgoskich Fabryk Me-
bli. Wykonywanie zdobień na przedmiotach 
codziennego użytku było nie tylko zawodem, 
ale stało się hobby, które kultywuje do dziś. 
Jak mówi, nazwa snycerz w przeszłości nie ist-

niała. W dawnych czasach stolarz wykonujący 
meble jednocześnie je zdobił, więc trudno było 
wyodrębnić osobny zawód. Można by zaliczyć 
ich do grupy rzeźbiarzy, choć akurat ten fach 
charakteryzował się pracą tylko i wyłącznie 
w drewnie, podczas gdy szeroko pojęci rzeź-
biarze wykorzystywali również inne materia-
ły, jak kamień czy żelazo.

Głównymi „produktami“ pracy rzemieślni-
ka z wioski piastowskiej są ornamenty, reliefy 
i rzeźby. To jednak nie wszystko. Na stoisku 
biskupińskiego snycerza można zobaczyć, jak 
wykonuje się wszelkie przedmioty codzienne-
go użytku: naczynia, miski, łyżki czy skrzynie. 
Nie brakuje różnego rodzaju ozdób i amuletów.

Jednym z nich jest figurka konia. We wcze-
snym średniowieczu wykonywana była przez 
drwali, którzy podczas wielodniowych wy-
praw do lasów na wycinkę drzew, strugali fi-
gurki koników, a potem przekazywali je swo-
im dzieciom. Ten rodzaj amuletu miał przy-
nosić szczęście i chronić przed złymi mocami.

MAciej UrbAnOWski

Snycerz

Drewniana sztuka
W biskupinie od ponad 20 lat o tajnikach zawodu opowiada i pre-
zentuje je Mariusz kaczmarek.

Mariusz Kaczmarek wykonuje kolejną 
ozdobę z drewna    
                      fot. Maciej Urbanowski

Grażyna Witkowska-
Dawidowicz i Daniel 
Dawidowicz przy 
pracy   

fot. Agnieszka Zawisza

Iskierki
t - Idą do nieba! - krzyknęło jedno z dzie-
ci, kiedy po potyczce rzymskich legionistów 
z Gotami prowadzący dał komendę: Niech po-
legli powstaną!       (az)
t Mówi jeden starszy pan do drugiego: - Ja tu 
przyjeżdżałem, jak jeszcze nie było tej całej 
osady.        (mt)
t - A Biskupin to ile ma lat? - zadaje pytanie 
ciekawskie dziecko. - Tyle, co twój pradzia-
dek - odpowiada dorosły.     (mt)


