
 

 

Polecam „nietoperzową” lekturę: 

1. Bestie o demonicznym wyglądzie: 

1.1 http://www.bl.uk/ 

Psałterz Luttrela, Additional 42130, f. 174 

Anglia, II poł. XIV w. 

 

Niniejszy psałterz, pod wieloma względami wyjątkowy, szczególnie polecam do wnikliwych studiów. 

Jest to znakomita podróż po krainie zakamarków ludzkiej wyobraźni. 

 

1.2. https://www.themorgan.org/collection/Hours-of-Catherine-of-Cleves 

Godzinki  Katarzyny z Kleve, MS M.917/945, p.245 

 

 Fantazyjne, pięknie malowane przedstawienie demonka o nietoperzowych skrzydłach. Doskonale 

uchwycony wysiłek i trud pracy  

 

 

 

 

http://www.bl.uk/
https://www.themorgan.org/collection/Hours-of-Catherine-of-Cleves


 

 

2. Ilustracje z bestiariuszy i encyklopedii: 

2.1. https://www.abdn.ac.uk/ 

Bestiariusz z Aberdeen,  Univ Lib. MS 24,  f. 51 v. 

Angila, ok. 1200 r. 

 

Nietoperz wymieniany wśród ptaków – ze względu na obecność skrzydeł. 

Wizerunek ten wyróżnia się spośród innych bestiariuszy świetną obserwacją skrzydeł jako 

przekształconych kończyn przednich z rozpostartą błoną umożliwiającą lot.  

 

 

2.2. http://ica.themorgan.org/ 

 

Bestiariusz,  f. 54 v. 

Anglia, ok. 1185r. 

Wyjątkowe, bo niebieskie nietoperze z dziwaczną morfologią skrzydeł, ponownie wymieniane wśród 

ptactwa. 

 

 

https://www.abdn.ac.uk/
http://ica.themorgan.org/


 

 

2.3. http://www.enluminures.culture.fr/ 

Encyklopedia Bartłomieja Anglika, O właściwościach rzeczy, Reims - BM - ms. 0993, f. 160 v. 

Francja, Paryż, przed 1416 r. 

 

Nietoperz z ptasimi nóżkami. 

 

 
 

 

 

Które przedstawienie nietoperza wybrać do realizacji – zostawiam do osobistego 

rozstrzygnięcia. Proszę zwrócić uwagę, że poziom trudności i precyzja wykonania są różne. 

 

Wybieramy optymalne podłoże malarskie. Proponowane miniatury, w oryginale zostały wykonane na 

pergaminie.  

 

Przygotowujemy szczegółowy rysunek przy pomocy ołówka. Pamiętajmy, że DOBRZE WYKONANY 

RYSUNEK TO PODSTAWA DOBREJ REALIZACJI. 

Proponowane narzędzia: pędzle okrągłe do precyzyjnej pracy (np. retuszerski) i farby wodne. 

 

Jeśli nie mamy dostępu do stworzenia tego typu zestawu narzędzi, to wystarczy przygotować rysunek 

ołówkiem i zadbać o tonowanie rysunku, lub narysować miniaturę dostępnymi kredkami. 

 

Kolor jest nakładany kryjąco. Do realizacji każdej miniatury wystarczy bardzo ograniczona paleta farb. 

Zwróćmy uwagę na grubość linii i ich kierunek. 

W każdej powyższej iluminacji pojawia się złoto. Wszystkich, którzy mierzyli się już ze sztuką 

pozłotniczą, namawiam do złocenia. Zachęcam do użycia złota płatkowego lub transferowego, w 

zależności od techniki.  

http://www.enluminures.culture.fr/

