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Pieczęcie i miniatury księcia Izasława Jarosławowicza 
i jego syna Jaropełka Izasławowicza

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, w jaki sposób imiona chrzestne 
książąt turowskich Izasława i Jaropełka zostały ukazane na pieczęciach i miniatu-
rach. Izasław, najstarszy syn księcia kijowskiego Jarosława Mądrego (1019–1054), 
objął władzę w Turowie w 1052 roku. Od tego roku źródła wymieniają „Izasława 
księcia turowskiego”1, chociaż praktycznie włością tą zarządzał już dziesięć lat wcze-
śniej2. Około 1043 roku książę ożenił się z Gertrudą3, córką króla polskiego Miesz-
ka II Lamberta (1025–1034) i księżnej Rychezy Lotaryńskiej (993–1063). W latach 
1052–1054 Izasław był księciem nowogródzkim i turowskim. Dopiero po śmierci 
Jarosława Mądrego książę Izasław został księciem kijowskim, w 1054 roku. Nie rzą-
dził długo, został wygnany w 1068 roku przez młodszych braci, w rezultacie czego 
szukał pomocy w Polsce. W obronie Izasława stanął syn Kazimierza Odnowicie-
la – Bolesław Śmiały (1058–1079). Bolesław przedsięwziął dwie wyprawy na Kijów. 
Podczas pierwszej wyprawy Izasław objął ponownie władzę w Kijowie i Turowie 
w latach 1069–1073, a po jego ponownym usunięciu w 1073 roku tron zajął jego 
młodszy brat Wsiewołod (1073–1077). Druga interwencja króla polskiego dopro-
wadziła do powrotu księcia Izasława na tron kijowski, w 1077 roku4. Zaangażowanie 

1 Ипатьевская летопись, [w:] Полное собрание русских летописей, т. 2, ред. А.А. Шахматов, 
Москва 1962, s. 150.

2 Ф.Д. Клімчук, Очерк древней и средневековой истории Пинщины, „Гістарычная Брама: 
гісторыка-краязнаўчы часопіс”, 2009, № 1 (24), s. 14.

3 S. Kętrzyński, Gertruda (ok. 1025–1108), wielka księżna kijowska, [w:] Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. 7, red. W. Konopczyński, Kraków 1949–1958, s. 405–406.

4 Za jego panowania została przyjęta w 1072 roku Prawda Jarosławiczów, będąca pierwszą 
kodyfikacją prawa ruskiego. Por. Л. Войтович, Князівські династії східної Европи, Львів 2000, s. 145.
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Bolesława Śmiałego w konflikty między książętami ruskimi nie trwało długo, albo-
wiem monarcha zawarł porozumienie z rywalami Izasława, jego braćmi – książęta-
mi kijowskimi: Światosławem (1073–1076) i Wsiewołodem (1078–1093). 

1. Pieczęć żony Izasława Gertrudy, córki króla Mieszka II Lamberta

Polska uzyskała na mocy tego porozumienia pomoc wojskową ze strony ksią-
żąt kijowskich w wojnie przeciwko Czechom i Niemcom. Młodszy brat Izasława, 
Wsiewołod, zachował panowanie w Turowie. Mikołaj Jarmołowicz, interpretując 
słowa w Pouczeniu Włodzimierza Monomacha sugerował, że w okresie konfliktu 
o tron kijowski między dziećmi Jarosława Mądrego księstwo turowskie zostało na 
krótko objęte przez syna Wsiewołoda. Tym synem był autor Pouczenia Włodzi-
mierz Monomach5. Według Mitrofana Downara-Zapolskiego, książę Włodzimierz 
Monomach podczas wyprawy polsko-ruskiej na Kijów przebywał w Turowie jedy-
nie zimą, a pełna władza nad księstwem pozostawała w rękach jego ojca – Wsie-
wołoda6. Wypadki, które się wówczas rozegrały, przypominają wydarzenia z 1018 
roku, kiedy to Bolesław Chrobry osadzał Świętopełka I nad Dnieprem. Kronikarz 
Gall widział w rządach Bolesława Śmiałego podobieństwo do czasów Bolesława 
Chrobrego. „Igitur rex Bolezlavus secundus audax fuit miles et strennuus, hospi-
tum susceplor benignus, datorque largorum largissimus. Ipse quoque sicut primus 
Bolezlavus magnus Ruthenorum regni caput, urbem Kyow precipuam hostiiiter 
intravit”7. Oprócz interesów politycznych, wysiłki Bolesława były spowodowane 

5 М. Ермалович, Старажитная Беларусь, Минск 1990, s. 134; А.С. Грушевский, Очерк 
истории Tуровско-Пинского княжества в составе Литовско-Русского государства XIV–XVI в., 
Киев 1901, s. 32.

6 М.В. Довнар-Запольский, Очерк истории кривичской и дреговичской земель до конца XII 
столетия, Киев 1891, s. 87.

7 „Dlatego król Bolesław II był dzielnym i walecznym żołnierzem, życzliwym zastępom gości 
i hojnym darczyńcą. On też, podobnie jak pierwszy Bolesław Wielki, władca Królestwa ruskiego, 
z wrogością wkroczył do głównego miasta Kijowa”. Galli Anonymi Cronica, [w:] Monumenta Poloniae 
Historica, t. II, red. C. Maleczyński, Warszawa 1952, s. 48. Tłum. moje – A.M.
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względami osobistymi i rodzinnymi. Nie możemy zapominać, że matką Bolesława 
Śmiałego była Maria Dobroniega, siostra Jarosława Mądrego. Bolesław Śmiały był 
więc wnukiem Włodzimierza Wielkiego. Według Jana Długosza, żona Bolesława 
wyznawała „wiarę ruską”. Jak żywe były te rodzinne tradycje świadczy fakt, że syn 
Bolesława Śmiałego, Mieszko, który powrócił do Polski po śmierci ojca, także po-
ślubił w 1088 roku Ruthena puella8. Prawdopodobnie była nią Eudoksja, córka Iza-
sława Jarosławowicza, siostra Jaropełka Izasłowicza, księcia wołyńskiego.

Książę Izasław nie panował długo w Kijowie, zmarł w 1078 roku, a tron po nim 
przejął jego młodszy brat Wsiewołod (1078–1093). Wsiewołod ufundował mona-
ster św. Michała Archanioła w Wydubiczach koło Kijowa. Książę kijowski w 1079 
roku osadził swego bratanka Jaropełka Izasławowicza (1078–1086) we Włodzimie-
rzu Wołyńskim i oddał mu we władanie Turów9. W literaturze badawczej przy-
puszcza się, że na krótko namiestnikiem księcia Wsiewołoda w Turowie mógł być 
również książę Dawid Igorowicz, który walczył z Jaropełkiem o Wołyń i którego 
wypędził z księstwa w 1084 roku. Jaropełk dopiero przy pomocy ks. Włodzimierza 
Monomacha odzyskał Włodzimierz Wołyński. Książę Wsiewołod, za lojalną posta-
wę Dawida Igorowicza, nadał mu część Wołynia i Turów. Jaropełk odzyskał Turów 
dopiero w 1087 roku, przy pomocy wojsk polskich i po zawarciu pokoju z księciem 
kijowskim Wsiewołodem10. Po śmierci Jaropełka prawo do jego dóbr uzyskał naj-
starszy i jedyny żyjący syn Izasława – Świętopełk II (1088–1093).

2. Pieczęć księżnej Barbary-Ireny, córki imperatora Aleksego Komnena  
(1118–1081), żony syna Izasława Świętopełka II, ks. turowskiego

8 Galii Anonymi Cronica, s. 55; A. Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie w XI–XVI wieku, 
Białystok 2011, s. 58–59.

9 Ипатьевская летопись, s. 195; А.С. Грушевский, Очерк истории, s. 32–33.
10 М. Ермалович, Старажитная Беларусь…, s. 134; П.Ф. Лысенко, Древний Туров, 

Мінск  2004, s. 140–144; П.Ф. Лысенко, К вопросу об учреждении Туровской епархии, „Вестник 
Белорусского экзархата”, 2005, т. 4: 1000-летие Туровской епархии: Материалы XI минских 
епархиальных чтений 24 июня 2005 г., посвященных 1000-летию Туровской епархии…, s. 17–23.
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*
Z czasów panowania ks. turowskiego Izasława archeolodzy znaleźli w gro-

dzie nad Muchawcem w Brześciu pieczęć Izasława z wizerunkiem św. Dymitra 
Sołuńskiego. Święty nie przypadkowo znalazł się na pieczęci księcia turowskiego, 
albowiem Izasław podczas chrztu otrzymał imię Dymitr. Książę turowski Izasław, 
chociaż w kronikach występował z tym imieniem, używał pieczęci z imieniem 
chrzestnym, a o jego przywiązaniu do patrona świadczy fakt, że ufundował ku jego 
czci monaster św. Dymitra w Kijowie.

3. Pieczęć Izasława z wizerunkiem św. Dymitra Sołuńskiego

Jego syn, książę turowski Jaropełk Izasławowicz (1043–1087), pozostawał od 
1073 roku w związku małżeńskim z córką margrabiego miśnieńskiego, Ottona hr. 
Orlamunde Kunegundą – Ireną. Na znanym Psałterzu turowskim widnieją minia-
tury, na których książę Jaropełk z małżonką oddają hołd papieżowi. Miniatury te 
sugerują, że książę turowski uznał jurysdykcję papieża11. Pogląd ten nie znajduje 
uzasadnienia, albowiem książę Jaropełk Izasławowicz pozostawał wielkim ktitorem 
Cerkwi prawosławnej, fundatorem świątyń i monasterów. 

4. Pieczęć Jaropełka z wyobrażeniem św. Borysa i Gleba na awersie

11 Л. Войтович, Князівські династії східної Европи…, s. 155; A. Mironowicz, Biskupstwo tu-
rowsko-pińskie…, s. 58–59.
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5. Książę turowski Jaropełk Izasławowicz (1086–1078)

Dowodem na pozostanie księcia przy prawosławiu była jego fundacja cerkwi 
św. Piotra w Kijowie i świątyni pod tym samym wezwaniem w Brześciu. Obie fun-
dacje nie były przypadkowe, albowiem książę Jaropełk otrzymał na chrzcie imię 
Piotr. 

*
Z okresu panowania książąt turowskich Izasława i Jaropełka zachowało się wie-

le zabytków archeologicznych. W Turowie i Brześciu znaleziono krzyże kamienne. 
W Turowie odkryto obrazy i podstawki pod krzyż ołtarzowy, kamienny sarkofag 
oraz liczne chrześcijańskie pochówki. W Brześciu znaleziono ikonę z przedstawie-
niem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Z drugiej strony ikony znajdował 
się wizerunek św. Dymitra Sołuńskiego i św. Dawida. W Brześciu archeolodzy od-
kryli fragment chrzcielnicy z brązu, łyżkę do sakramentu komunii, a w Pińsku ka-
mienny obraz Chrystusa-Emmanuela12. 

12 П.Ф. Лысенко, Древний Туров…, s. 11. W przypadku Pińska znaleziska znajdowały się na 
obrzeżach grodu, gdzie były najstarsze osady nazwane „Horodziszcze” i „Dworec” z resztką wałów 
obronnych. А.С. Грушевский, Очерк истории…, s. 18. 
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Z przełomu XI i XII wieku pochodzą odnalezione przy cerkwi w Turowie 
krzyże i ikony: brązowy krzyż, płaska ikona z płaskorzeźbą Matki Bożej trzymają-
cej Chrystusa, męczennika, „prepodobnego” (świętego naśladującego Chrystusa) 
i „światitiela” (świętego biskupa). Inna ikona, wykonana z kości, przedstawia u góry 
wyrzeźbioną postać Chrystusa wraz z Matką Bożą i Janem Chrzcicielem, a poniżej 
świętych Mikołaja i Nikona. Ikona ta posiada na obrzeżach bogate ornamenty de-
koracyjne13. W 1995 roku odnaleziono ołowiany medalion datowany na początek 
XII wieku. Na medalionie w stylu bizantyjskim wykonano postać Chrystusa14. Licz-
ba ikon i medalionów odnalezionych w Turowie wskazuje, że w grodzie tym istniał 
warsztat ikonograficzny, które wykonywał liczne przedmioty liturgiczne. 

Z przełomu XI i XII stulecia pochodzą odnalezione w Pińsku naczynia i przed-
mioty świadczące o dobrej znajomości piśmiennictwa przez mieszkańców miasta. 
Napis „Jaropołcze wino” na fragmencie dzbana odnosi się do okresu panowania 
Jaropełka Izasławowicza z końca XI stulecia. Znaleziono również ikonę z napisem 
„Jezus Chrystus”15.   

13 П.Ф. Лысенко, Древний Туров…, s. 116–117; Н.Ф. Высоцкая, Пластыка Беларусі XII–
XVIII стагоддзяў, Мінск 1983, s. 18–19.

14 В.Ф. Калясiнскi, Першыя медальёны на тэрыторыi Беларусi i iх атрыбуцыя „Вестник 
Белорусского экзархата”, т. 4, s. 107–109.

15 W XII wieku znany był piński latopisiec Mitrofan, o którym wspominał wielokrotnie Win-
centy Kadłubek (1160–1223), por. Ф.Д. Клімчук, Очерк древней…, s. 20; Воспоминание о древнием 

6. Ikona wykona z kości z końca XI w.  
Na ikonie postać Chrystusa, Matki Bożej  

i św. Jana Chrzciciela,  
poniżej św. Mikołaj i św. Nikon

7. Ołowiany medalion 
z wizerunkiem Chrystusa 

z początku XII w.
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Z inicjatywy matki księcia turowskiego Jaropełka, Gertrudy (zm. 1088), żony 
księcia kijowskiego Izasława Jarosławowicza, około roku 1076 w grodzie nad Pry-
pecią wykonanych zostało pięć wspaniałych miniatur. Miniatury te zostały wsta-
wione do łacińskiego manuskryptu z końca X wieku nazwanego Kodeks Gertru-
dy16. Kodeks Gertrudy (Codex Gertrudianus) zwany był również Modlitewnikiem 
Gertrudy. W literaturze zachodniej kodeks występuje pod nazwą Psałterz Egberta. 
Manuskrypt został wykonany w latach 981–993 na zamówienie arcybiskupa Trewi-
ru Egberta (977–993) w opactwie Reichenau lub klasztorze Mettlach–Trier i prze-
pisany przez mnicha Ruodprechta. Kodeks trafił do Polski wraz z księżną Rychezą, 
która w 1013 roku została żoną Mieszka II Lamberta. Następnie jej córka Gertruda 
w 1043 roku przywiozła Kodeks Gertrudy do Turowa17. W Turowie księżna Ger-
truda, po pobycie w Krakowie u księcia Bolesława Śmiałego, nakazała doszyć na 
początku kodeksu kilka dodatkowych kart z kalendarzem krakowskim (karty 2–4), 
w którym uwzględnione zostało święto św. Wacława (patrona katedry wawelskiej) 
i zgon biskupa krakowskiego Lamberta w 1071 roku. Księżna wypełniła wolne kar-
ty (5–14) tekstami katolickich modlitw, własnymi pamiętnikarskimi zapiskami18, 
a pozostałe pięć – całostronicowymi miniaturami w stylu bizantyńsko-romańskim 
z greckimi napisami19. 

Jedna z pięciu miniatur Gertrudy jest bezpośrednio powiązana z łacińskim 
tekstem – Modlitwą do św. Piotra (fol. 5v, il. 2 wklejka). Kompozycja przedstawia 
wizerunek księżnej Gertrudy, która przypada do nóg apostoła Piotra. Apostoł bło-
gosławi prawą ręką, a w lewej trzyma zwój opleciony złotą tasiemką i pęk trzech 
kluczy przymocowanych do krótkiego łańcuszka. Głowę apostoła otacza złocisty 

православии Западной Руси, Москва 1867, s. 15, 21; A. Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie…, 
s. 58–59.

16 D. Leśniewska, Kodeks Gertrudy. Stan i perspektywy badań, „Roczniki Historyczne”, LXI, 1995, 
s. 141–170; T. Michałowska, Ego Gertruda. Studium historyczno-literackie, Warszawa 2001; K. Szta-
chańska, Kodeks Gertrudy, przypadkowa autobiografia księżnej?, [w:] Varia Mediaevalia. Studia nad 
średniowieczem w 1050. Rocznicę Chrztu Polski, red. K. Marinow, K. Szadkowski, K. Węgrzyńska, 
Łódź 2016, s. 49–58.

17 D. Leśniewska, Kodeks Gertrudy…, s. 141–170. 
18 W modlitwie książę Izasław nazwany jest księciem turowskim, co świadczy o tym, że mo-

dlitwa została wpisana do czasu jego wyjazdu do Kijowa w 1054 roku. Teksty o konkretnej tematyce 
(błagalne, modlitwy za zmarłych) splatają się z wydarzeniami, w które uwikłana była księżna, B. Kür-
bis, Modlitwy księżnej Gertrudy z Psalterium Egberti. Przyczynek do dziejów kultury dworu panującego 
w Polsce i na Rusi, „Sprawozdania”, nr 96, 1979, s. 3–11; Eadem, Modlitwy księżnej Gertrudy, Kraków 
1998; A. Andrzejuk, Gertruda Mieszkówna i jej modlitewnik, Warszawa 2006, s. 193–194; K. Szta-
chańska, Kodeks Gertrudy…, s. 50–55.

19 M. Smorąg-Różycka, Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy, Kraków 2003, s. 60–67; 
M. Smorąg Różycka, Miniatury w Kodeksie Gertrudy: kilka słów uzupełnienia, [w:] Lapides viventes. 
Księga dedykowana prof. Klementynie Żurowskiej, red. J. Gadomski et al., Kraków 2005, s. 117–120.
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nimb okolony ciemnym pasem, a sylwetkę okrywa szafirowy chiton. Księżnej Ger-
trudzie w modlitwie towarzyszą dwie postacie: jej syn Jaropełk i jego żona Irena 
(il. 2 wklejka), oboje z wyciągniętymi rękami. Jaropełk jest w stroju książęcym 
z bogato zdobioną czapką na głowie. W podobnie zdobne szaty jest odziana Irena20.

Na drugiej miniaturze został przedstawiony moment koronacji księcia turow-
skiego Jaropełka i jego żony Ireny w 1078 roku (il. 3 wklejka). Miniatura ukazuje akt 
koronacji, której dokonuje sam Chrystus, a za koronowanymi osobami znajdują się 
postacie ich patronów – apostoła Piotra i św. Ireny (fol 10v). Miniatura przedstawia 
Chrystusa nakładającego korony Jaropełkowi i Kunegundzie, wspieranym orędow-
nictwem świętych Piotra i Ireny. Chrystus w nimbie krzyżowym w purpurowym 
chitonie, zasiada na złotym tronie z purpurową poduszką, stopy wspierając na zdo-
bionym podnóżku. W obu dłoniach Chrystus trzyma ponad głowami Jaropełka 
i Kunegundy-Ireny złote, wysadzane szlachetnymi kamieniami korony. U stóp tro-
nu trwają chóry anielskie. Ponad Chrystusem wyłaniają się cztery istoty w złotych 
nimbach, z księgami: po lewej lew i uskrzydlony człowiek, po prawej – orzeł i wół. 
Wyobrażeni po obu stronach tronu Jaropełk (po lewej) i Kunegunda (po prawej) 
unoszą dłonie ku Chrystusowi, pokornie pochylając głowy. Stojący za Jaropełkiem 
św. Piotr prawą dłoń położył na ramieniu księcia, lewą zaś unosi ku Chrystusowi. 
Przedstawiona po drugiej stronie tronu św. Irena w taki sam sposób poleca Kune-
gundę21. Warto przypomnieć, że Jaropełk otrzymał imię chrzestne Piotr, a Kune-
gunda imię Irena. Z tego powodu nieprzypadkowo w scenie koronacji występują 
postacie ich duchownych orędowników: apostoła Piotra i św. Ireny. W Kodeksie 
Gertrudy znalazła się miniatura przedstawiająca scenę Narodzenia Chrystusa (fol. 
9v) na tle cerkwi z pięcioma kopułami. Scena Bożego Narodzenia składa się z kilku 
epizodów swobodnie rozmieszczonych na złotym tle, pośród skalistego krajobrazu: 
Narodzenia, Kąpieli Dzieciątka, Anielskiej adoracji, Zwiastowania pasterzom oraz 
Pokłonu Trzech Króli. Centrum kompozycji zajmują postacie Matki Boskiej, Dzie-
ciątka w żłóbku, przy którym stoją wół i osioł ukazane na tle wejścia do skalnej 
groty oraz wyobrażone powyżej chóry anielskie. Ponad skalistym zboczem wzgó-
rza wyłaniają się czterej aniołowie. Trzej Mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli od-
dać hołd Dzieciątku, podchodzą z lewej strony. Józef o siwych włosach i brodzie, 
ukazany w dolnym prawym rogu, siedzi na niewielkiej skale odwrócony tyłem. Na 
prawo od niego dwie niewiasty przygotowują kąpiel Dzieciątka w złotym basenie22.

20 Szczegółowy opis i analiza miniatur tu i w kolejnych przykładach, por. M. Smorąg-Różycka, 
Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy, s. 21–43.

21 Ibidem, s. 75–110.
22 Ibidem, s. 129–139.
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Miniatura Ukrzyżowania (fol. 10) sąsiaduje z przedstawieniem Bożego Naro-
dzenia. W scenie Ukrzyżowania pośrodku kompozycji ukazany został Chrystus na 
krzyżu, po lewej Matka Boska z dwiema niewiastami, a po prawej św. Jan z dwoma 
innymi mężczyznami. Krzyż ustawiony jest na niewielkim pagórku piętrzącym się 
ponad jamą, w której tkwi czaszka. U stóp krzyża po lewej stronie klęczy niewia-
sta trzymająca w dłoniach osłoniętych tkaniną złote naczynie, do którego spływa 
z prawego boku Chrystusa krew i woda. Scenę Ukrzyżowania wpisano w znajdują-
ce się pośrodku wieloboczne pole oraz cztery medaliony z wizerunkami Ewangeli-
stów rozmieszczone w narożach23.    

Piąta miniatura przedstawia scenę Tronująca Matka Boska z Emmanuelem (fol. 
41). W miniaturze zaprezentowano Matkę Bożą na tronie z Dzieciątkiem Jezus. 
Wyobrażenie tronującej Matki Boskiej z Emmanuelem ukazane zostało na złotym 
tle i ujęte szeroką prostokątną bordiurą wypełnioną geometrycznym ornamen-
tem. Matka Boska siedzi frontalnie na złotym tronie z dwiema poduszkami, stopy 
wspierając na złotym podnóżku wysadzanym barwnymi kamieniami. Przed sobą 
trzyma Chrystusa Emmanuela, obejmując go w pasie prawą dłonią, lewą złożyw-
szy na Jego ramieniu. Ubrana jest w purpurowe i szafirowe szaty, błękitny czepiec 
oraz czerwone trzewiki. Emmanuel w nimbie krzyżowym, w szafirowym chitonie 
i złocistym himationie przełożonym przez lewe ramię. Chrystus unosi prawą dłoń 
w geście błogosławieństwa zwróconym ku piersi, w lewej trzyma biały zwój24.

Same miniatury zostały wykonane w II połowie lat siedemdziesiątych XI wie-
ku. Część z nich przed 1078 rokiem, to jest przed śmiercią księcia Izasława. Zrobiło 
je kilku turowskich artystów. Autorzy miniatur dobrze znali ikonografię bizantyj-
ską i sztukę wywodzącą się z romańskiej tradycji łacińskiej25. 

Kodeks Gertrudy został wywieziony z Turowa przez wnuczkę Gertrudy Zby-
sławę, która w 1103 roku wyszła za mąż za księcia polskiego Bolesława III Krzy-
woustego (1102–1138)26. Zbysława nie miała dzieci, w tej sytuacji należący do niej 
rękopis otrzymała Gertruda (1126–1160), córka Krzywoustego z drugiego małżeń-
stwa z Salomeą z Bergów, poślubioną w 1113 roku. Gerturuda, około roku 1138 
została mniszką w klasztorze w Zwiefalten, a po niej kodeks otrzymała inna Ger-
truda z rodu Andechs-Diessen, żona króla Węgier Andrzeja II27. W 1221 roku cór-

23 Ibidem, s. 143–162.
24 Ibidem, s. 164–184.
25 A. Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie w XI–XVI wieku…, s. 157–158.
26 D. Leśniewska, Kodeks Gertrudy…, s. 143; B. Kürbis, Modlitwy księżnej Gertrudy…, s. 33; 

A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003, s. 82.
27 D. Leśniewska, Kodeks Gertrudy…, s. 143; S. Kętrzyński, Gertruda (ok. 1025–1108), wielka 

księżna…, s. 407; M. Smorąg-Różycka, Bizantyńsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy…, s. 15.
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ka Andrzeja II, króla Węgier i Gertrudy von Andechs-Meran, siostry św. Jadwigi 
Śląskiej przyszła św. Elżbieta z Turyngii (1207–1231), otrzymała rękopis w posagu, 
a gdy po śmierci męża w roku 1227 została tercjarką Trzeciego Zakonu Świętego 
Franciszka w Marburgu, rękopis za radą patriarchy Akwilei, Bertholda z rodu An-
dechs ofiarowała kapitule w Cividale del Friuli28.  W roku 1820 stał się własnością 
utworzonego wówczas Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Pergaminowy 
rękopis z miniaturami (o wymiarach: 239 mm × 187 mm) składający się z 233 kart, 
zszytych w XI wieku, jest obecnie przechowywany w Narodowym Muzeum Arche-
ologicznym w Cividale del Friuli we Włoszech29.

Ikony i miniatury z lat panowania książąt turowskich: Izasława i Jaropełka po-
siadają unikatowy charakter, cechuje je wysoki kunszt artystyczny. Świadczą o do-
brze rozwiniętej kulturze ikonograficznej w księstwie turowskim w II połowie XI 
wieku. Pieczęcie i miniatury potwierdzają też użycie imion chrzestnych przez obu 
książąt panujących w Turowie i ich małżonki. Lata rządów Izasława-Dymitra i Ja-
ropełka-Piotra z Kunegundą-Ireną potwierdzają, że w okresie tym Turów stał się 
nie tylko ważnym centrum politycznym, z którego książęta obejmowali tron kijow-
ski, ale był jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i reli-
gijnych na ziemiach Wielkiego Księstwa Kijowskiego. O jego roli w Cerkwi prawo-
sławnej świadczy fakt ustanowienia w Turowie samodzielnej diecezji w 1088 roku. 

28 K. Jasiński, Kult świętej Elżbiety w dynastii piastowskiej, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia 
w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 197–212; D. Leśniewska, Kodeks Ger-
trudy…, s. 144; G. Pac, Kalendarz z Kodeksu Gertrudy jako świadectwo dewocji monarszej. Wokół 
kultu świętych na styku chrześcijaństwa łacińskiego i wschodniego w XI wieku, „Roczniki Historyczne” 
(LXXXIV), 2018, s. 31–68. W VIII wieku, Callisto, patriarcha Akwilei, schronił się w mieście przed 
bizantyjskimi najazdami, a za nim arcybiskup Zuglio. Siedziba Patriarchatu Akwilei pozostała tam 
także po odejściu Longobardów. Za Franków Cividale było stolicą księstwa. Książę Friuli Berenger 
I został królem Włoch (888–924), a następnie cesarzem w 915 r. Na początku X wieku Węgrzy przejęli 
miasto. W 1077 roku patriarchat otrzymał cesarską inwestyturę.

29 М. Нікалаеў, Палата кнігапісная: рукапісная кніга на Беларусі ў Х–ХVIII стагоддзях, 
Мінск 1993, s. 29–30; В.Ф. Шматаў, Партрэт Яраполка ў мініяцюрах, „Помнікі гісторыі і ку-
льтуры Беларусі”, 1980, № 4, s. 24–26; Idem, Выявы Тураускага князя Яраполка i яго сям’i у мiнiя-
цюрах Кодэкса Гертруды, Вестник Белорусского экзархата, т. 4: 1000-летие Туровской епар-
хии: Материалы XI минских епархиальных чтений 24 июня 2005 г., посвященных 1000-летию 
Туровской епархии, Минск 2005, s. 44–47; В.Л. Янин, Русская княгиня Олисава- -Гертруда и её 
сын Ярополк, [в:] Нумизматика и эпиграфика, т. IV, Москва 1963, s. 142–164.
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Seals and Miniatures of Prince Izaslav Jaroslavovich  
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Preservation of seals and miniatures from the reign of the princes of 
Turov: Izaslav and Jaropelk have a unique character and high artistic skill. 
These monuments testify to the well-developed iconographic culture in the 
Duchy of Turov in the second half of the 11th century. Seals and miniatures 
also confirm the use of baptismal names by both princes ruling in Turov 
and their spouse. The years of rule by Izaslav-Dimitr, Jaropelk-Piotr and 
Kunegunda-Irena confirm that during this period Turov became not only an 
important political center from which the princes took the Kyiv throne, but 
was also one of the most important economic, cultural and religious centers 
in the lands of the Grand Duchy of Kyiv. Its role in the Orthodox Church is 
evidenced by the establishment of an independent diocese in Turov in 1088.
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