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agnieszka ciesielska

KONSERWAcJA MSZAŁU WŁOcŁAWSKIEGO MS 14 
Z BIBLIOtEKI WyżSZEGO SEMINARIUM DUchOWNEGO 

WE WŁOcŁAWKU

jak podaje ks. michał morawski „katedra włocławska słynęła w daw-
nych wiekach z [...] wystawności nabożeństw”, a „porządek nabożeństw 
[...] służył nawet za wzór innym katedrom w Polsce”1. musiała zatem 
posiadać odpowiedni zasób ksiąg liturgicznych. w wizytacji biskupa 
hieronima rozdrażewskiego z końca XVi w. wymieniono wiele mszałów 
i brewiarzy pergaminowych. zaznaczono, że księgi te były oddzielne dla 
każdej kaplicy i dla prawie każdego ołtarza w katedrze włocławskiej2. 

Do czasów współczesnych w zbiorach Biblioteki wyższego semi-
narium Duchownego we włocławku zachowały się tylko cztery mszały 
rękopiśmienne pochodzące z księgozbioru katedralnego: ms 14 z XiV 
wieku, ms 15 z XV wieku oraz ms 16 i 17 z końca XVi wieku3. opisanie 
konserwacji jednego z nich (ms 14) jest przedmiotem niniejszego artykułu.

Opis obiektu

według opisu w Katalogu zabytków sztuki w Polsce rękopis trady-
cyjnie nazywany Missale Vladislaviense, oznaczony sygnaturą ms 14, 
powstał w końcu XiV wieku w skryptorium śląskim. ma uzupełnienia 
z XV i XVi wieku4. jest to księga o kartach wykonanych z pergaminu, 

agnieszka ciesielska – konserwator dzieł sztuki o specjalności konserwacja 
obiektów wykonanych z papieru i skóry, dyplom uniwersytetu mikołaja kopernika; 
obecnie prywatna pracownia konserwacji dzieł sztuki we włocławku.

1 m. m o r a w s k i, Monografia Włocławka, włocławek 1933 (repr. 2003), s. 245.
2 B. i w a ń s k a - c i e ś l i k, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013, s. 62.
3 Tamże, s. 181, 182, 184.
4 z. r o z a n o w, Biblioteka im. Księży Chodyńskich przy Seminarium Duchownym, 

w: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 11, z. 18: Włocławek i okolice, warszawa 1988, s. 69.
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czyli skór wyprawionych, ale nie poddanych garbowaniu. w kodeksie 
zastosowano tzw. pergamin północny lub niemiecki (w odróżnieniu od 
pergaminu południowego, włoskiego), grubszy, obustronnie wyprawiony, 
stosowany na terenie niemiec, Francji, Polski i węgier. Prawdopodobnie 
jest to pergamin cielęcy, najczęściej stosowany w krajach północnych, ale 
staranne wygładzenie powierzchni w procesie przygotowania utrudnia 
identyfikację gatunku zwierzęcia. karty mają liczne naturalne uszkodzenia, 
wynikające z niedoskonałości zastosowanych do ich wytworzenia skór, 
a także ślady po szyciu w trakcie wyprawy pergaminu.

Tekst na kartach napisany jest czarnym atramentem żelazowo-ga-
lusowym, obustronnie, w dwóch kolumnach, minuskułą gotycką. Frag-
menty tekstu napisane są czerwoną farbą. Pola tekstu i poszczególne 
wiersze zaznaczone są cienkimi liniami wyrysowanymi atramentem. Tekst 
ozdobiony jest rubrykowaniem oraz czerwonymi i niebieskimi inicjałami 
kaligraficznymi. nie wykonano badań, ale odcień wskazuje na użycie pig-
mentów typowych dla malarstwa iluminatorskiego: czerwonego cynobru 
i niebieskiego azurytu.

karty kodeksu mają dekorację malarską inicjałową i marginalną. 
Do współczesności zachował się tylko jeden złocony, barwny inicjał 
na karcie 85v, B[enedicta], rozpoczynający fragment na uroczystość 
Trójcy Świętej, z motywem trzech symbolicznych gałązek lilii we wnę-
trzu litery. Pozostałe pięć inicjałów, z kart: 2, 59v, 68, 72v, 80 zostały 
kiedyś wycięte. Floratura na górnym i dolnym marginesie, w formie 
wici akantu z kwiatami, jest połączona środkiem karty, rozdzielając 
pola tekstu. miniatury malowane są grubą warstwą farby, ożywiają je 
detale pokryte płatkami złota.

księga zszyta jest pojedynczą nicią na pięć podwójnych zwięzów 
rzemiennych. między zwięzami wklejone są paski z białej skóry. księga 
ma prosty grzbiet, bez widocznego zaokrąglenia. u góry grzbietu za-
chowała się kapitałka naszyta na książce, na rzemieniu, tą samą szarą, 
surową nicią, jaką użyto do zszycia księgi. u dołu grzbietu kapitałka 
nie zachowała się.

mszał ma okładziny z grubych, dębowych desek. Poza wcięciami na 
zwięzy i paski zapięcia mają one fazowanie przy grzbiecie. na wewnętrz-
nych stronach okładzin zachowały się kawałki pergaminowych wyklejek 
i odbite fragmenty tekstu z ich niezachowanych części. Deski oklejone 
są ciemną skórą bydlęcą. na krawędziach zawiniętych do wewnątrz 
i chronionych przed działaniem światła widoczny jest jej oryginalny kolor 
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czerwono-brązowy. Dekoracja oprawy jest w stylu gotyckim, wykonana 
w technice ślepych tłoczeń. wzór uzyskano z wielokrotnego odbijania 
pojedynczych tłoków. w przedniej okładzinie zastosowano kompozycję 
ramową, z prostokątnym zwierciadłem, które wypełnia motyw pędów 
ruty, inaczej określany jako owoc granatu, wzbogacony kwiatonami. jest 
to powszechnie stosowany na północ od alp motyw dekoracji introliga-
torskiej w drugiej połowie XV wieku i na początku XVi wieku5. Powyżej 
znajduje się najciekawszy, bardzo oryginalny motyw zdobniczy: dwie 
pary egzotycznych, murzyńskich główek. Tylna okładzina ma również 
kompozycję ramową. zwierciadło podzielono strychulcem na diagonale 
(podziały ukośne), w których wyciśnięto tłoki rombowe o motywach 
roślinnych. na grzbiecie dekoracja ograniczona jest do podkreślenia 
zwięzów liniami.

na narożnikach przedniej okładziny zachowały się wszystkie okucia 
– mosiężne, z finezyjnym wzorem roślinnym i „koronkową” krawędzią. 
zachowane jest także okucie centralne, w formie rombu. Posiada ono, 
podobnie jak okucia narożne guz. wokół niego umieszczony jest napis, 
z poszczególnymi wyrazami rozdzielonymi przez rozetki. okucia powstały 
przez wybicie wzoru ze sztancy, co było powszechną techniką przy wyro-
bach tego typu w późnym średniowieczu6. na tylnej okładzinie zachowało 
się tylko jedno okucie narożne, inne niż okucia z przedniej okładziny – 
ażurowe, ale o ciężkiej formie, odlane z mosiądzu. niezachowane okucia 
narożne i okucie centralne, analogiczne do tych zachowanych na przedniej 
okładzinie, wyraźnie odcisnęły się w skórze oprawy.

Po zapięciach pozostały tylko fragmenty skórzanych pasków, szero-
kości 3 cm, przymocowane do tylnej okładziny. Ślady na oprawie wska-
zują, że początkowo zapięcie miało formę długich pasków zapinanych 
na żelazne bolce na środku przedniej okładziny. rdzawe wżery w desce 
pokazują, że w pewnym momencie zmieniono miejsce zamocowania 
bolców, skracając przy tym nieznacznie paski zapięcia. o formie zapinki 
możemy wnioskować jedynie na podstawie innych, zachowanych zapięć 
z tego okresu. Była ona wykonana z tego samego materiału co bolec 
– z żelaza, odlana lub kuta. Po późniejszych zapinkach – mosiężnych 
klamrach, pozostały ślady w postaci mosiężnych gwoździków, w dwóch 

5 a. w a g n e r, W sprawie warsztatu tegumentologa. Uwagi recenzyjne do artykułu Pawła 
Błażewicza, „kwartalnik historii kultury materialnej”, 2010, nr 2, s. 296.

6 Tamże, s. 300.
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miejscach, tuż przy krawędzi deski przedniej okładziny, zebrane po trzy, 
w trójkątnym układzie. obok nich w krawędziach desek znajdują się 
niewielkie wyżłobienia umożliwiające zapięcie klamer. Prawdopodobnie 
zapięcie to było zamontowane w tym samym czasie co mosiężne okucia 
narożne z przedniej okładziny. Świadczy to o tym, że wygląd oprawy 
ewoluował – księga była na nowo oprawiona, ale wykorzystano wcze-
śniejsze deski. nie była wówczas na nowo uszyta, ale zostały obcięte 
brzegi kart, co było typowym zabiegiem7. częściowo obcięto wówczas 
dekorację malarską marginesów.

na grzbiecie naklejone są papierowe etykiety: od góry, z odręcznie 
wpisanym tytułem „missale wladislaviense”, dalej karteczka szczątkowo 
zachowana, bez tekstu i poniżej – z sygnaturą „14”. Pod górną etykietą 
zaklejona była wcześniejsza, z sygnaturą „13”.

Stan zachowania

księga przed konserwacją była w bardzo złym stanie. obok zniszczeń 
powstałych w trakcie jej używania i zmian fizykochemicznych wynikających 
ze starzenia się materiałów można wyróżnić dwie zasadnicze przyczyny 
tak złego stanu zachowania obiektu: długotrwałe zwilgocenie i wynikające 
z tego działanie mikroorganizmów oraz wandalizm.

Po okresie intensywnego używania, na skutek zmian w liturgii 
i wprowadzenia nowych ksiąg, kodeks trafił do biblioteki katedralnej, 
gdzie przez długi czas przechowywany był w warunkach podwyższonej 
wilgotności. od czasu, kiedy przechowywany jest w zbiorach biblioteki 
seminaryjnej, ma stabilne warunki, ale powstałe wcześniej zniszczenia 
były bardzo duże i obejmowały cały blok księgi. obok ciemnych plam 
grzybowych, powodujących poszarzenie powierzchni kart, widoczne 
były bardzo liczne, szaro-różowe, drobne plamki, często z centralną 
perforacją, pozostałości po promieniowcach. Drobnoustroje te są 
często spotykane na zniszczonych pergaminach, ponieważ rozwijają 
się chętnie w środowisku alkalicznym, a także są bogato wyposażone 
w enzymy pozwalające im rozkładać włókna kolagenowe8. na warstwie 

7 w. l i s z e w s k a, j. T o m a s z e w s k i, Analiza technologiczna oraz prace konser-
watorskie iluminowanego rękopisu na pergaminie Missale Vladislaviense z końca XV w. ze 
zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, „studia włocławskie”, 
12(2009), s. 258.

8 a.B. s t r z e l c z y k, j. k a r b o w s k a - B e r e n t, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki 
i ich zwalczanie, Toruń 2004, s. 121–122.
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rękopiśmiennej w wielu miejscach widoczny był biały osad. według 
badaczy występowanie takiego proszku, bogatego w wapń, również 
związane jest z występowaniem drobnoustrojów9. zawilgocenie i roz-
wój mikroorganizmów spowodowały degradację struktury pergaminu, 
jego osłabienie, aż do ubytków włącznie. najbardziej zniszczone były 
początkowe i końcowe karty oraz zewnętrzne krawędzie bloku. eks-
tremalnie zniszczona była pierwsza, oddzielona od bloku karta, która 
była zmięta, pognieciona, z licznymi ubytkami. wszystkie karty były 
pofalowane, zdeformowane. niektóre karty miały mocno utrwalone 
zagniecenia. Drobnoustroje zaatakowały także spoiwo atramentu, na 
skutek czego warstwa rękopiśmienna była bardzo niestabilna. z wielu 
kart tekst się osypał i powstały rozległe ubytki. Partie rękopisu wykonane 
czerwienią zachowały się w dobrym stanie, podobnie jak inicjały kali-
graficzne. warstwa malarska miniatury i floratur jest w wielu miejscach 
mocno uszkodzona, szczególnie złocone elementy spękały i odpadły, 
odsłaniając powierzchnię pergaminu. księga ma bardzo dużo luźnych 
zanieczyszczeń nagromadzonych w grzbiecie, w zagięciach kart. oprócz 
osypanego w ogromnych ilościach atramentu jest tam piasek, resztki 
roślin, a nawet drzazgi drewna.

mszał był intensywnie używany, o czym świadczą zabrudzone, poła-
mane i bardzo osłabione dolne narożniki kart. warstwa malarska w tych 
partiach uległa całkowitemu wytarciu. skutkiem ciągłego przewracania 
kart pergamin w narożnikach uległ ścienieniu, co wyraźnie widoczne jest 
w mniejszej grubości bloku w tej części. jego struktura uległa wyraźnej 
zmianie i przypominał raczej zniszczony papier niż pergaminu.

jak wskazują zachowane fragmenty przy grzbiecie, osiem począt-
kowych kart z dekoracją malarską zostało wyciętych. Podobnie po-
traktowano wszystkie inicjały, poza jednym zachowanym, przecinając 
przy tym sąsiadujące karty. zniszczenie powstało przed 1933 rokiem 
– ks. morawski w swojej monografii z tego czasu ubolewa, że „niestety, 
największe i najokazalsze księgi liturgiczne katedry włocławskiej popsuła 
ręka barbarzyńska, wycinając w nich inicjały – miniatury”10.

Deski oprawy były zniszczone przez działanie owadów oraz długo-
trwałe zawilgocenie i drobnoustroje. skóra była bardzo podarta, szcze-

9 w. l i s z e w s k a, Konserwacja zabytkowych pergaminów. Nowe metody uzupełniania 
ubytków z użyciem włókien pergaminowych, warszawa 2012, s. 315.

10 m. m o r a w s k i, Monografia Włocławka, dz. cyt., s. 244.
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gólnie na grzbiecie, z licznymi i rozległymi ubytkami. największy ubytek 
znajdował się na tylnej okładzinie, obejmując cały górny, lewy narożnik. 
Dużych fragmentów skóry nie było też w górnej i dolnej części grzbietu. 
na skutek degradacji kleju skóra w dużej części była odklejona od okładek, 
a w całości od grzbietu. miała brudne, poprzecierane lico, była przesu-
szona, krucha, podatna na uszkodzenia. rdza pochodząca z żelaznych 
elementów okuć spowodowała powstanie wżerów obejmujących deski, 
skórę i sąsiadujące z oprawą karty.

Zabiegi konserwatorskie

mimo wcześniejszych badań wskazujących, że drobnoustroje na 
kodeksach pergaminowych we włocławskiej bibliotece seminaryjnej nie 
wykazują już aktywności, rozpoczynając prace przeprowadzono zabieg 
dezynfekcji suchymi przekładkami nasyconymi roztworem Pcmc11.

Bardzo zły stan zachowania mszału wymagał przeprowadzenia pełnej 
konserwacji, z demontażem na poszczególne elementy. główny problem 
konserwatorski stanowiło osypywanie się i niestabilność tekstu. należało 
zastosować środek i metodę, które pozwolą związać atrament z podło-
żem, bez przesycania pergaminu klejem i bez mechanicznego nanoszenia 
środka, co spowodowałoby dalsze uszkodzenia. konsolidację warstwy 
rękopiśmiennej przeprowadzono przez wprowadzenie spoiwa akrylowego 
w postaci aerozolu (2070 acryl-Fixativ, lascaux colours & restauro, 
switzerland). jest to trwała żywica, dająca niewidoczne i przepuszczalne 
powłoki. Preparat nanoszono z obydwu stron kart.

zgodnie z najnowszymi badaniami kwestionującymi zabieg nawil-
żania w przypadku tak zniszczonych mikrobiologicznie i strukturalnie 
pergaminów ograniczono do minimum nawilżania wodą, na rzecz alko-
holu izopropylowego12. konsekwencją tej decyzji jest jedynie częściowe 
rozprostowanie kart – usunięto najmocniejsze deformacje i karty pozo-
stały delikatnie sfalowane. Takie też było założenie estetyczne – przy tak 
silnie i nieodwracalnie zaplamionych kartach, z licznymi uszkodzeniami 
mechanicznymi całkowite ich wyprostowanie, do stanu pierwotnego, 
wprowadzałoby dysonans w odbiorze obiektu. w przypadku kilku kart, 
szczególnie mocno pozaginanych i opornych na rozprostowywanie z uży-
ciem alkoholu izopropylowego zastosowano nawilżenie wodą przez 

11 w. l i s z e w s k a, j. T o m a s z e w s k i, Analiza technologiczna..., art. cyt., s. 262.
12 w. l i s z e w s k a, Konserwacja zabytkowych pergaminów, dz. cyt., s. 76.
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tkaninę goreteks, przepuszczającą tylko parę wodną. nawilżone karty 
suszono w niewielkim naprężeniu i przy miejscowym obciążeniu.

Przecięte fragmenty kart, mniejsze ubytki, zniszczone przez drob-
noustroje krawędzie podklejono bibułką japońską (8,5g/m2) firmy ne-
schen z klejem aktywowanym alkoholem i na ciepło (filmoplast r). 
w karcie nr 2 pęknięcia pergaminu w tekście podklejono tzw. jelitkiem, 
odpowiednio spreparowaną naturalną błoną, na klej skrobiowy. Taki 
rodzaj podklejeń okazał się bardzo trudny technicznie, ze względu na 
natychmiastowe zwijanie się pokrytych klejem błon. uzyskane w ten 
sposób dublaże były transparentne, ale dawały błyszczącą powierzch-
nię i lekko ściągały powierzchnię pergaminu. Taśma filmoplast r jest 
łatwo odwracalna alkoholem izopropylowym, nie powoduje ściągania 
pergaminu, a w miejscach, gdzie pergamin jest biały, czysty daje niemal 
niewidoczne powierzchnie. na zabrudzonych, zaplamionych miejscach 
lub w przypadku, gdy ze względów konstrukcyjnych konieczne było 
naklejenie bibułki na fragmenty tekstu jest ona widoczna. Duże ubytki, 
np. marginesu w karcie 2 uzupełniono dobranymi kolorystycznie i od-
powiednio opracowanymi łatkami pergaminowymi doklejonymi klejem 
skrobiowym. współczesny proces wytwarzania pergaminu bardzo odbiega 
od tradycyjnego i uzyskany materiał różni się od dawnych pergaminów. 
Przed wykorzystaniem w zabytkowym obiekcie należy go jeszcze dodat-
kowo opracować mechanicznie, odpowiednio wyszlifować, aby zbliżyć 
jego wygląd i właściwości do oryginału.

Bardzo zabrudzoną i osłabioną strukturalnie skórę oprawy oczysz-
czono po zdjęciu tamponami zwilżonymi wodą i balsamem maroquin. 
wilgotną skórę natłuszczono od strony lica wazeliną maroquin, a następ-
nie wysuszono ją między filcami, pod niewielkim obciążeniem. zszyto 
księgę zgodnie z pierwotną techniką i z wykorzystaniem wcześniejszych 
elementów konstrukcyjnych. na oprawioną w deski księgę naklejono 
nową skórę, a później dawną, tłoczoną skórę z użyciem klajstru.

oryginalne, bardzo zabrudzone okucia mosiężne oczyszczono w czysz-
czarce ultradźwiękowej. Brakujące okucia zrekonstruowano na podstawie 
zachowanych elementów. zamocowane na tylnej okładce okucie centralne 
jest kopią przedniego, natomiast okucia narożne tylnej okładziny są takie 
same jak jedyne zachowane na tej okładzinie. kopię środkowej rozety 
wykonano techniką wycinania w metalu i trawienia wzoru, natomiast 
okucia narożne – techniką wycinania i obróbki mechanicznej grubej 
blachy mosiężnej. wobec całkowitego braku zapięć i przy śladach wska-
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zujących na ich dwa typy, funkcjonujące w różnym czasie, zdecydowano 
się na rozwiązanie pośrednie – długie paski, jak przy pierwszej oprawie, 
ale proste, mosiężne zapinki, harmonizujące z aktualnymi okuciami.

konserwacja zabytków na podłożu pergaminowym jest jednym z naj-
trudniejszych wyzwań, z jakim musi się zmierzyć konserwator zajmujący 
się obiektami wykonanymi z papieru i skóry. Pergaminy są mocnymi 
i trwałymi materiałami, które przechowywane w odpowiednich warunkach 
mogą przetrwać setki lat. jest to jednak materiał bardzo higroskopijny 
i łatwo ulega hydratacji, co z kolei sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. 
Podobnie jak w przypadku obiektów zabytkowych wykonanych z innych 
materiałów, metody i materiały użyte do konserwacji należy dostosować do 
stanu zachowania i założeń odnośnie oczekiwanego efektu. w przypadku 
omawianej konserwacji bardzo zły stan zachowania kart pergaminowych, 
a zwłaszcza warstwy rękopisu, wymusił postępowanie zachowawcze i sku-
pienie się głównie na konsolidacji. analogiczne konserwacje kodeksów 
pergaminowych z biblioteki seminaryjnej we włocławku odbywały się 
z użyciem odmiennych metod13. Badania, zarówno nad materiałami za-
bytkowymi, jak i współcześnie stosowanymi w konserwacji z roku na rok 
przynoszą nowe rozwiązania. coraz większe grono zwolenników zyskuje 
tzw. konserwacja zachowawcza, która w założeniach ma ograniczenie 
działań przy obiekcie zabytkowym do niezbędnego minimum. jest to 
oczywiście założenie teoretyczne, wymagające modyfikacji w zależności 
od potrzeb danego obiektu, ale w szerszej ocenie jest to dobry kierunek 
rozwoju konserwacji. mimo pewnych określonych trybów postępowania 
z danymi materiałami zabytkowymi zawsze pozostaje margines na decyzję 
konserwatora – do jakiego stopnia posunąć ingerencję, jak dalece rekon-
struować. jest to najtrudniejszy, ale i najbardziej fascynujący element 
pracy nad zabytkami.

w przypadku tak złożonego obiektu jak średniowieczny kodeks na 
pergaminie, w oprawie z epoki, z zachowanymi okuciami, warto także 
zwrócić uwagę na interdyscyplinarność konserwacji, wymagającej wiedzy 
z różnych dziedzin: historii sztuki, tegumentologii, chemii, mikrobiologii, 
a także współpracy z konserwatorami innych specjalności, zajmujących 
się zabytkowym drewnem czy obiektami z metalu. 

konserwacja została sfinansowana z udziałem środków ministra 
kultury i Dziedzictwa narodowego.

13 w. l i s z e w s k a, j. T o m a s z e w s k i, Analiza technologiczna..., art. cyt., s. 256–267.



SUMMARy

The article depicts the restoration of the missale of włocławek (missale 
Vladislaviense, ms 14), a parchment code from the 14th c., a liturgical book from 
the cathedral, now stored in higher seminar library in włocławek. The article 
also includes the description of the book structure and the state of preservation. 
The restoration was done in 2014 and it was co-financed by the ministry of culture 
and national heritage.
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