Mszał Erazma Ciołka

Kim był Erazm Ciołek?
Erazm Ciołek urodził się w 1474 roku w Krakowie
i właśnie tam, na przeżywającej rozkwit Akademii
Krakowskiej, zdobył wykształcenie. Po ukończeniu
studiów otrzymał posadę sekretarza króla Aleksandra
Jagiellończyka, która otworzyła mu drzwi do dalszej
kariery politycznej i kościelnej. Przeszkodą w osiągnięciu
sukcesu było jedynie jego mieszczańskie pochodzenie,
ale dzięki zeznaniom fałszywych świadków otrzymał
prawo do posługiwania się herbem Sulima,
który kilkakrotnie pojawia się na dekoracyjnych
obramowaniach kart przygotowanego na jego zlecenie
Mszału. W 1504 roku, już jako szlachcic, uzyskał godność
biskupa płockiego i dał się poznać jako sprawny
zarządca, który znacząco przyczynił się do wzbogacenia
swojej diecezji. Po śmierci Aleksandra Jagiellończyka
(1506) jego przedsiębiorczość i dyplomatyczny talent
docenił Zygmunt I Stary, dla którego Ciołek odbył szereg
międzynarodowych podróży w charakterze królewskiego
posła. Zmarł w 1522 roku, w trakcie poselstwa do Rzymu,
prawdopodobnie na skutek panującej tam wówczas
zarazy.
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Erudyta, orator, mecenas
Liczne podróże sprawiły, że Erazm Ciołek śledził
na bieżąco wszystko to, co działo się w ówczesnej
Europie – również, pojawiające się u progu XVI wieku,
nowe artystyczne i intelektualne mody. Przemiany
zachodzące wówczas w obrębie europejskiej kultury
estetycznej zdradza zresztą sam Mszał – użyty
w manuskrypcie krój pisma jest jeszcze tradycyjny,
gotycki, ale otaczające tekst zdobienia posiadają
już cechy włoskiego renesansu. Wśród europejskich
erudytów, którzy często posługiwali się pseudonimami
o antycznym rodowodzie, Erazm Ciołek znany był
jako Vitelius i cieszył się pożądaną wówczas opinią
doskonałego mówcy. Pozostawił po sobie imponujący
rozmiarami i niezwykle cenny księgozbiór, do którego
należał, obok Mszału, Pontyfikał (przechowywany obecnie
w krakowskiej Bibliotece Książąt Czartoryskich) – drugie
arcydzieło malarstwa książkowego wykonane na jego
zlecenie. Natomiast, znajdująca się przy ul. Kanonicznej
w Krakowie, rezydencja, którą Ciołek nakazał wznieść
na początku XVI wieku, jest dziś wykorzystywana przez
tamtejsze Muzeum Narodowe do eksponowania zbiorów
sztuki dawnej.
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Czym jest mszał?
Spośród różnych typów ksiąg liturgicznych – brewiarzy,
graduałów, antyfonarzy, ewangeliarzy i psałterzy –
mszał (łac. missale) pod wieloma względami jest dla
Kościoła rzymskokatolickiego księgą najważniejszą.
Miał on ułatwiać kapłanowi prawidłowe odprawianie
następujących po sobie elementów Mszy – zarówno
stałych, jak i tych, które zmieniają się wraz z upływem
roku liturgicznego. Mszał Erazma Ciołka powstawał
od 1514 do 1518 roku, a więc na kilkadziesiąt lat
przed Soborem Trydenckim (1545–1563), którego
postanowienia wpłynęły na ujednolicenie sposobu
odprawiania Mszy w Kościele katolickim. Redakcja
Mszału, w przeciwieństwie do redakcji posoborowych,
rzymskich, nazywana jest dlatego redakcją krakowską.
Co istotne, powstawał on w okresie, gdy popularność
zaczął zyskiwać druk – pochodzi z czasów ostatnich ksiąg
wykonywanych w tradycyjny sposób przez kaligrafów
i iluminatorów, którzy uwzględniali indywidualne
preferencje zleceniodawcy. Dzieło Ciołka było więc
obiektem unikatowym i luksusowym – takim, który mógł
powstać tylko na zlecenie zamożnego mecenasa.
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Mszał Erazma Ciołka
• Powstawał w latach 1514–1518.
• Posiada 232 pergaminowe karty o wymiarach
35x26,5 cm.
• Spisano go w języku łacińskim, późnogotyckim
pismem zwanym teksturą. Do wpisania tekstu użyto
dwóch kolorów tuszu – czarnego (modlitwy i inne
teksty przeznaczone do odczytywania przez wiernych)
i czerwonego (wskazówki dla kapłana odprawiającego
Mszę, tak zwane rubryki).
• Nad zdobieniami pracowało przynajmniej trzech
iluminatorów, wśród których mógł znajdować
się Stanisław Samostrzelnik – wybitny małopolski
miniaturzysta znany z dekoracji takich ksiąg jak Katalog
arcybiskupów gnieźnieńskich czy Modlitewnik
królowej Bony. Mszał zdobi 19 miniatur i inicjałów
figuralnych, jedna miniatura całostronicowa
(Ukrzyżowanie, k. 121v) oraz liczne inicjały
ornamentalne. Pięć kart obwiedziono pełną bordiurą.
Bordiury, czyli dekoracje marginesów karty,
w przeciwieństwie do późnogotyckiego pisma
zdradzają już wpływy włoskiego renesansu. Na kilku
bordiurach można znaleźć herb Erazma Ciołka, czyli
herb Sulima.
• Przy inicjale z karty 105v oraz na kilku kolejnych kartach
umieszczono zapisy nutowe.

Mszał Erazma Ciołka

Inspiracje i wzorce
Pewne tendencje w sztuce początku XVI wieku bywają
określane mianem renesansu północnego, który to
właśnie, obok renesansu włoskiego, był bardzo istotną
inspiracją dla iluminatorów pracujących nad dekoracjami
Mszału Erazma Ciołka. Tworząc miniatury, stosowali
oni rozwiązania zaczerpnięte bezpośrednio z grafik
norymberskich mistrzów – Albrechta Dürera i Hansa
von Kulmbach. Rozwijające się od XV wieku techniki
graficzne, wśród nich stosowany przez Dürera i Hansa
von Kulmbach drzeworyt, stały się u progu nowożytności
kluczowym nośnikiem koncepcji artystycznych.

→

Passio Christi ab Alberto Durer
Nurenbergensi Effigiata cum
varij generis carminibus fratris
Benedicti Chelidonij Musophili,
Nürnberg 1510, k. B3

Modlitwa w Ogrójcu, karta 51 recto

→

Hans Süß von Kulmbach,Geburt
Christi und Anbetung der Drei
Heiligen Könige, przed 1511 r.
(Monachium, Staatliche Grafische
Sammlung)

Adoracja Dzieciątka, karta 102 verso
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Losy Mszału Erazma Ciołka
Po nagłej śmierci Erazma Ciołka jego dobytek,
w tym Mszał, który prawdopodobnie miał przy sobie
podczas swojej ostatniej podróży, został sprowadzony
do kraju przez egzekutora testamentu, późniejszego
arcybiskupa gnieźnieńskiego Piotra Gamrata,
i przekazany kapitule w Płocku. Przez niemal dwa stulecia
spoczywał w pułtuskiej bibliotece biskupów płockich,
skąd zabrano go w XVIII wieku do Warszawy i włączono
do potężnej kolekcji rękopisów Biblioteki Załuskich.
Po rozbiorach księgozbiór ten – razem z Mszałem Erazma
Ciołka – wywieziono do petersburskiej Biblioteki Carskiej.
Manuskrypt powrócił do kraju po I wojnie światowej
i został włączony do zbiorów otwartej w 1930 roku
Biblioteki Narodowej. Razem z innymi najcenniejszymi
obiektami przechowywanymi w książnicy – Psałterzem
floriańskim czy rękopisami Chopina – tuż po wybuchu
II wojny światowej został ewakuowany do Kanady i tam,
unikając tragicznego losu tysięcy manuskryptów i starych
druków, które spłonęły w powstaniu warszawskim, czekał
na powrót do Polski aż do 1959 roku.

Iluminacja: Król Dawid grający na harfie, karta 1 recto
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Kronika Wincentego Kadłubka

Iluminacja: Ostatnia Wieczerza, karta 47 verso

Zapis Litanii do Wszystkich Świętych, karta 66 recto
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Kronika Wincentego Kadłubka

Iluminacja: Zmartwychwstanie, karta 72 verso

Iluminacja: Zesłanie Ducha Świętego, karta 83 recto
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Kronika Wincentego Kadłubka

Iluminacja: Trójca Święta jako Tron Łaski, karta 89 verso
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Kronika Wincentego Kadłubka

Iluminacja: Adoracja Dzieciątka I, karta 102 verso

Zapis nutowy, karta 105 recto

Iluminacja: Święty Andrzej na czele grupy apostołów, karta 129 recto

Iluminacja: Adoracja Dzieciątka II, karta 135 recto

Karta iluminowana z inicjałem E, karta 189 recto

Iluminacja: Matka Boska Apokaliptyczna (łac. Mulier Amicta Sole), karta 210 recto

