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PRZEDMOWA 
 
Hasło „powrotu do źródeł” cyklicznie powtarza się w ciągu dziejów. Okazję ku temu 

stwarzają już to wielkie rocznice, już to przełomowe wydarzenia. U podłoża badań nad dzie-
jami liturgii w Polsce, podjętymi najpierw w Instytucie Historii Kościoła przy Wydziale Teo-
logicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a obecnie kontynuowanymi tamże w In-
stytucie Teologii Pastoralnej, legły obydwa powody. W pierwszej fazie motywem podjętych 
badań było Sacrum Poloniae Millenium, w drugiej Sobór II Watykański, który w konstytucji 
o liturgii rzucił hasło odnowy liturgicznej, ale na podstawie badań historycznych. W ten spo-
sób w ostatnim zwłaszcza piętnastoleciu powstało wiele prac z dziejów liturgii w Polsce. 
W tej serii mieści się również niniejsze studium. 

Przedmiotem rozprawy jest liturgia pogrzebu w dawnej Polsce. Słowo „liturgia” można 
rozumieć wąsko, jedynie jako sprawowanie za pomocą gestów i tekstów obrzędu kościelne-
go. „Liturgia” może być jednak również rozumiana szerzej, mianowicie jako przejaw kultury 
religijnej, zwłaszcza jeśli się ją rozpatruje na bogatym tle kontekstu historycznego. Takie 
właśnie rozumienie liturgii przyjął autor jako zasadę poszukiwań i referowania wyników 
badań. 

Zanim przedstawiono pierwszy liturgiczny obrzęd pogrzebowy ochrzczonej Polski, poka-
zano wcześniejszy pogański obrządek pogrzebowy z całym jego różnorodnym ceremoniałem, 
podkładem wierzeniowym i obyczajowym. Następnie na podstawie wyników badań arche-
ologicznych, zachowanego piśmiennictwa kościelnego i pozakościelnego, najstarszych za-
bytków ikonografii i sztuki ukazano stopniowe przenikanie, nie bez oznak synkretyzmu reli-
gijnego, ducha chrześcijańskiego w tę dziedzinę wierzeń i obyczajów dawnych Polaków. 
Przy prezentowaniu najstarszych tekstów i przepisów liturgicznych starano się dotrzeć do 
najstarszych źródeł, próbując jednocześnie wskazać na drogi ich przenikania do Polski. Sam 
obrzęd liturgiczny pogrzebu przeanalizowano wielowarstwowo, kierując się chęcią przedsta-
wienia zarówno liturgii diecezjalnej, jak i zakonnej, zarówno liturgii uroczystej z pełnym 
programem, jak i zredukowanej do najprostszej formy. 

Ten ostatni wyróżnik stał się okazją do szerszego opisu liturgii i ceremoniału świeckiego 
pogrzebów króla, księcia, biskupa, kapłana, szlachcica, mieszczanina, wieśniaka. Osobno 
jeszcze przeanalizowano liturgię pogrzebu dziecka, położnicy i ekskomunikowanego. Tak 
ujęty wachlarz zagadnień, który bynajmniej nie wyczerpuje całości problematyki liturgii po-
grzebu w dawnej Polsce, na co wielokrotnie wskazano w trakcie pracy, sprawia, że rozprawa 
może zainteresować nie tylko wąskie grono specjalistów, zwłaszcza liturgistów, ale także 
wszystkich tych, którzy interesują się dziejami chrześcijańskiej kultury polskiego średnio-
wiecza i renesansu. 

Przekazując do druku niniejsze studium, autor pragnąłby wyrazić głęboką wdzięczność 
tym wszystkim, dzięki których życzliwości i pomocy praca doczekała się szczęśliwego 
uwieńczenia w postaci dysertacji doktorskiej. Pierwsze i specjalne wyrazy wdzięczności kie-
ruję pod adresem ks. doc. dra Wacława Schenka, który nie tylko wskazał na problem badaw-
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czy, ale także życzliwie i niestrudzenie asystował przy jego precyzowaniu i rozwiązywaniu. 
Głębokie wyrazy podziękowania należą się prof. dr Janinie Bieniarzównej i ks. prof. dr. Bo-
lesławowi Kumorowi za cenne uwagi recenzyjne i wydawnicze. Gorącą wdzięczność na tym 
miejscu pragnąłbym okazać Przełożonym Zgromadzenia Księży Werbistów, którzy umożli-
wili mi podjęcie i przeprowadzenie badań, a także Kolegom z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego i Seminarium Misyjnego w Pieniężnie, których fachowa pomoc i braterska życz-
liwość stworzyła odpowiedni klimat do zredagowania pracy. Przychylność Dyrekcji i Pra-
cowników licznych Zbiorów Kościelnych i Państwowych przy udostępnieniu materiału źró-
dłowego i fachowość ich uwag w zakresie jego wykorzystania skłania mnie do wyrażenie im 
szczerych słów poważania i wdzięczności. 

Słowa szczególnego zobowiązania należą się Komisji Badań nad Historią Teologii w Pol-
sce działającej przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Władzy Administracyjnej 
tejże Uczelni za włączenie niniejszej rozprawy do serii wydawniczej „Textus et Studia...”. 

Życzliwość i pomoc wielu składa się więc na to, że może się ukazać pierwsza monografia, 
której przedmiotem jest liturgia pogrzebu w dawnej Polsce w jej aspekcie historycznym. 

Pieniężno, Dzień Zaduszny 1980. 
Autor 

DO WYDANIA DRUGIEGO 

Po ukazaniu się w formie ebooka faksymile pierwszego wydania mojej pracy Liturgia po-
grzebu w Polsce Pracownia Edytorska „Calamus” przygotowała nowe, wolne od pewnych 
ograniczeń faksymile, jej wydanie, także w formie ebooka w formach PDF i ePUB. Edycja 
ta, jak wspomniano już z okazji wydania faksymile, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wie-
lu badaczy nad problematyką śmierci. Warto jednak ponownie wspomnieć o zastrzeżeniu, 
wyrażonemu już przy okazji wydania faksymile tej monografii, a mianowicie o świadomości 
postępu, jaki dokonał się w badaniach liturgii pogrzebu na terenach Polski od pierwszego jej 
wydania, tj. od 1983 r., i o nadziei, że uważny kwerendzista może w obecnej dobie szybko 
dotrzeć do wszystkiego, co go z tej dziedziny interesuje, jako że w nowej edycji ograniczono 
się jedynie do erraty tekstu (wprowadzenia drobnych zmian stylistycznych, poprawienia lite-
rówek itp.), nie podejmując się ani uaktualnienia danych badawczych, ani uwzględnienia 
zmian, jakie dokonały się w zakresie chociażby administracyjnego podziału kraju. 

Jeszcze raz chciałbym wyrazić Pracowni Edytorskiej „Calamus” podziękowanie za włą-
czenie mojej pracy Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału piotrkowskiego (1631) 
do swego programu wydawniczego i nowego jej wydania w formie ebooka.  

Pieniężno, 2014  
Autor 

Przedmowa



 
 
 
 
 

WSTĘP 
 
W obecnej dobie istnieją dwie tendencje w podejściu do problemu śmierci i spraw z nią 

związanych. Z jednej strony zauważa się dążenie zmierzające do zamaskowania obecności 
śmierci. Wystawienie zmarłego w jego domu, modlitwa rodziny i sąsiadów przy trumnie, 
nocne czuwanie najbliższych, procesja pogrzebowa z domu na cmentarz ulicami miast i mia-
steczek – wszystko to znika ze współczesnego życia, śmierć zostaje niejako wymazana z ży-
cia publicznego1. Również w życiu prywatnym śmierć staje się tabu, o którym się nie mówi2. 
Z drugiej – obserwuje się ogromne zainteresowanie problematyką śmierci. Nigdy nie mówio-
no i nie pisano o śmierci tyle, co w przeciągu ostatnich trzydziestu lat. Oświęcim i Hiroszima 
przyczyniły się wiele do ukazania śmierci jako postaci najważniejszej w naszej epoce, a roz-
wój broni masowej zagłady działa w tym samym kierunku. Literatura na temat śmierci rośnie 
z każdym dniem. Wystarczy wymienić niektóre pozycje w języku polskim3. We Francji po-
wstało Towarzystwo Tanatologiczne, a nawet Akademia Śmierci4. Tajemnica śmierci była 
również przedmiotem rozważeń Soboru Watykańskiego II5. Stąd już dziś określa się nasze 
czasy jako „renesans śmierci”6. 

W żadnym okresie historii nie pomijano tematu śmierci, gdyż jest on egzystencjalnie 
związany z losem człowieka. Były jednak okresy, kiedy sprawy śmierci w sposób szczególny 
dochodziły do głosu. W kulturze chrześcijańskiego Zachodu takim okresem było niemal całe 
średniowiecze, a zwłaszcza jego fazy końcowe. Związane to było z głębokimi wstrząsami o cha-
rakterze egzystencjalnym (czarna śmierć), ekonomicznym i politycznym (wojna stuletnia 

                         
1 Por. N. Versluis: Dokumentation Concilium über die gesellschaftliche Leugnung des Todes. –

„Internationale Katholische Zeitschrift – Concilium”. 7:1971 nr 5 s. 376-379.  
2 Por. C. B. Roegele: Wie modern ist der Tod? „Internationale Katholische Zeitschrift – Commu-

nio”. 4: 1975 nr 6 s. 502-517.  
3 J. Pieper: Śmierć i nieśmiertelność. Paryż 1970. – L. Boros: Istnienie wyzwolone. Warszawa 1971. – 

Tenże: Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji. Warszawa 1974. – T. Kielanowski: 
Rozmyślania o przemijaniu, Warszawa 1973. – Śmierć i umieranie. Postępowanie z człowiekiem umiera-
jącym. Red. L. Pearson. Warszawa 1973. – A. Toynbee i in.: Człowiek wobec śmierci. Warszawa 1973. – 
M. A. Krąpiec: Człowiek w perspektywie śmieci. W: Ja-Człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin 
1974 s. 391-423. – Człowiek w obliczu śmierci, z uwzględnieniem etyki marksistowskiej, granic i praw 
reanimacji. Krajowa konferencja lekarzy i humanistów, Gdańsk 10-11 maja 1979. Red. B. Kucab. 
Gdańsk 1978. – Podwójny numer miesięcznika „Znak”. 26: 1974 nr 241-242 na temat: Sens choroby, 
sens śmierci, sens życia. Sens choroby, sens śmierci, sens życia Cały numer „Concilium”. 1974 nr 4. – 
E. Kübler-Ross: Rozmowy o śmierci i umieraniu. Z ang. przełożyła I. Doleżal-Nowicka. Warszawa 1979. 
– R. A. Moody: Życie po życiu. Z ang. przełożyła I. Doleżal-Nowicka. Warszawa 1979. – Sens choroby, 
sens śmierci, sens życia. Opracowanie redakcyjne i wstęp H. Bortnowska. Kraków 1978 (druk 1980). 

4 Por. G. Haeffner: Leben angesichts des Todes. Philosophische Vorüberlegungen. „Internationale 
Katholische Zeitschrift – Communio”. 4: 1975 nr 6 s. 494-501. Autor pisze m.in. właśnie o „Gesell-
schaft für Thanatologie” i „Todes-Akademie”.  

5 Por. konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes nr 18, 22.  
6 J. F. Six: Śmierć, szczęście, zmartwychwstanie. TP 28: 1974 nr 15 (1316).  
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między Anglią i Francją, niewola awiniońska papieży), jakie przeżywała ówczesna Europa7. 
Znalazło to oddźwięk w literaturze (ars moriendi; Vado mori; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze 
śmiercią; Skarga umierającego)8, w sztuce (taniec śmierci; obrazy rozkładających się ciał; 
sceny wskrzeszenia Łazarza)9, w całej ówczesnej religijności, która szukała ratunku i ukoje-
nia w nadzwyczajnych praktykach pobożności (biczownictwo)10, w intensywnym szukaniu 
wstawiennictwa świętych (liczni patronowie dobrej śmierci)11, w podejmowaniu pielgrzymek 
i zdobywaniu odpustów12, w zamawianiu licznych Mszy za zmarłych13. 

Rodzi się teraz pytanie: Czy i na ile echa tych zjawisk znajdują odbicie w liturgii pogrze-
bu tego okresu? 

By otrzymać odpowiedź na to pytanie, trzeba znać dokładnie średniowieczne liturgie pogrze-
bowe. Tymczasem ani w Polsce, ani za granicą nie ma monografii liturgii pogrzebu w wie-
                         

7 Istnieje na temat olbrzymia literatura. Wybór celniejszych pozycji zestawiła Cz. Pirożyńska 
w pierwszym rozdziale swej pracy: Łacińska „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią”. Dialogus 
magistri Polycarpi cum morte. (W: Średniowiecze. Studia o kulturze. T. 3. Wrocław 1966 s. 78-105) – 
omawiającym historyczno-literackie tło Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią.  

8 Głównym przedstawicielem i właściwym twórcą gatunku literackiego zwanego ars moriendi jest 
Jan Gerson (1363–1429), profesor i kanclerz paryskiej Sorbony, który w r. 1408 napisał Opus triparti-
tum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi. Utwór Gersona wywołał wiele naśla-
downictw i przeróbek w ciągu całego XV stulecia. Ich wykaz i omówienie dał R. Rudolf: Ars morien-
di. Von der Kunst des heilsamen Lebens und Sterbens. Köln-Graz 1957. Wśród autorów „sztuk 
umierania” występują także polskie nazwiska, jak Jakub z Paradyża czy Mateusz z Krakowa. Por. Cz. 
Pirożyńska: Łacińska „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią” s. 104 przyp. 128. – Utwór Vado 
mori jest jednym z typowych przykładów średniowiecznej satyry społecznej, które obszernie omawia 
H. Rosenfeld: Die Entwicklung der Ständessatire im Mittelalter. „Zeitschrift für Deutsche Philologie”. 
71: 1951-1953 s. 196-207. – Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią jest ogromnie popularnym ro-
dzajem poematu średniowiecznego, o czym świadczą liczne zachowane rękopisy. W polskiej literatu-
rze temat ten omawia S. Vrtel-Wierczyński: Rozmowa człowieka ze śmiercią w literaturze średnio-
wiecznej polskiej i czeskiej. „Pamiętnik Literacki”. 22-23: 1925-1926 s. 56-103 oraz Cz. Pirożyńska, 
jw. – Charakter satyry społecznej ma również Skarga umierającego. Por. J. Woronczak: Skarga umie-
rającego. Najstarsze przekazy i wzory obce. „Pamiętnik Literacki”. 39: 1950 s. 151-170.  

9 W „tańcach śmierci” groza wywołana wizerunkiem śmierci w ówczesnej literaturze i sztuce 
dochodzi do punktu kulminacyjnego. Por. H. Rosenfeld: Der Mittelalterliche Totentanz. Köln 1954. – 
Z polskiej literatury por. J. Muczkowski: Tańce śmierci w kościele OO. Bernardynów w Krakowie. 
RKr 22: 1929 s. 120-135. – M. Nałęcz-Dobrowolski: Tańce śmierci w polskiej sztuce. „Tygodnik Ilu-
strowany” 65: 1924 nr 7 s. 102-103; nr 8 s. 116-117; nr 9 s. 136; nr 11 s. 168-170. 

10 Por, H. Wojtyska: Biczownicy. EK II 517-520.  
11 E. Male (L’art religieuse de XIIIe siècle en F:rance. Paris 1958 s. 270-272) wyszczególnia cały 

szereg świętych, „specjalistów” w różnych potrzebach. Podobnie L. Reau (Iconographie de l’art chré-
tien. Vol. 3. Paris 1957 s. 1471 i 1476) wymienia wszystkich patronów dobrej śmierci. A więc w ago-
nii należy wzywać świętych: Akacjusza, Jakuba Większego, Józefa, Mikołaja z Tolontino, Annę. W bo-
lesnej śmierci: Kamila z Lellis, Józefa, Michała, Annę. O uchronienie przed nagłą śmiercią należy 
prosić świętych: Andrzeja, Krzysztofa, Michała Archanioła, Onufrego, Barbarę, Klotyldę i Weronikę.  

12 Kard. Albrecht Hohenzollern (+1545) miał w swej kaplicy w Halle relikwie, z którymi związa-
nych było 39 245 120 lat odpustu. Por. B. Moeller: La vie religieuse dans les pays do langue 
germanique à la fin du XV s. W : Colloque d’histoire religieuse. Lyon, octobre 1963. Grenoble 
1963 s. 30-39.  

13 B. Moeller (jw. s. 40) określa te wszystkie przejawy słowami: „Heilsbedürftigkeit und Existenz-
not”. Por. K. Górski: Uwagi o „Rozmyślaniach dominikańskich” na tle prądów religijnych XV i po-
czątków XVI wieku. W: Średniowiecze. Studia o kulturze, T. 2. Wrocław 1965 s. 317.  
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1. CHRYSTIANIZACJA OBRZĄDKU POGRZEBOWEGO 
W POLSCE 

 
1.1. PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĄDEK POGRZEBOWY 
 
Okres bezpośrednio poprzedzający przyjęcie chrześcijaństwa w Polsce w niewielkim tyl-

ko stopniu został przebadany przez naukę. Uwaga badaczy, archeologów i historyków, 
zwłaszcza w ostatnim 30-leciu, skoncentrowała się na zagadnieniach ściśle związanych z po-
wstaniem i kształtowaniem się państwa polskiego1. Główny wysiłek poszedł w kierunku 
badania ośrodków państwowości pochodzących z okresu od X do połowy XIII wieku. Jest to 
poniekąd zrozumiałe, wiąże się bowiem z wielkim jubileuszem tysiąclecia państwowości 
polskiej2. Stąd dość dobrze poznaliśmy ten okres. Stosunkowo dobrze znamy również, na 
podstawie wykopalisk, pradzieje naszych ziem3. Natomiast znacznie mniej poświęcono uwa-
gi czasom bezpośrednio poprzedzającym okres integracji ziem polskich. A szkoda, gdyż był 
to okres bardzo ważny. Wtedy bowiem dokonywały się przemiany polityczne i społeczne, 
które doprowadziły do utworzenia naszego państwa, tworzyły się podwaliny naszej kultury 
zarówno materialnej, jak i duchowej. Wtedy też przybrały ostateczny kształt zwyczaje, ob-
rzędy i wierzenia, z którymi u progu naszej państwowości spotkało się chrześcijaństwo4. 

Jednym z głównych elementów obrzędowości, zwyczajów i wierzeń dawnych mieszkań-
ców naszych ziem, dającym się prześledzić na przestrzeni wielu stuleci na podstawie wyko-
palisk i piśmiennictwa wczesnośredniowiecznego, jest obrządek pogrzebowy. Znalezione w wiel-
kiej liczbie groby wraz z ich zawartością stanowią ponadto bogate źródło informacji na temat 
życia naszych praojców, gdyż odkryć na miarę Biskupina, Ślęży czy stanowisk hutniczych 
z Gór Świętokrzyskich, w porównaniu ze znaleziskami cmentarzysk, których liczy się na 
tysiące, jest niewiele. 

                         
1 Por. W. Hensel: Początki państwa polskiego i jego kultury. Wrocław 1971 s. 101. – Szerzej pro-

blematykę tę poruszają artykuły w pracy zbiorowej: Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia. 
Pod red. K. Tymienieckiego. T. 1-2. Poznań 1962. 

2 Pomysł uczczenia w ten sposób tysiąclecia naszego państwa podsunął w 1948 r. prof. Witold 
Hensel. Projekt jego został przyjęty i szeroko rozwinięty. Z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki 
powstało specjalnie Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego. Por. P. Jasienica: Świt 
słowiańskiego jutra. B.m.wyd. 1952 s. 24. 

3 Por. J. Kostrzewski, M. Chmielewski. K. Jażdżewski: Pradzieje Polski. Wrocław 1965; W. Hen-
sel: Polska starożytna. Wrocław 1973. 

4 Wszyscy historycy są zgodni co do tego, że to, co działo się w Polsce w X-XI w., opiera się na 
osiągnięciach wieków poprzednich, że korzenie kultury polskiej tkwią w przeszłości słowiańskiej. Por. 
A. Gieysztor: Ideowe wartości kultury polskiej wieku X-XI. Przyjęcie chrześcijaństwa. „Kwartalnik 
Historyczny”. 67: 1960 s. 922-938; Tenże: Przemiany ideologiczne w państwie pierwszych Piastów, 
a wprowadzenie chrześcijaństwa. PPP II 155-170. – Por. też: W. Hensel: U źródeł kultury Słowian 
wieków XI-X. W: Archeologia i prahistoria. Wrocław 1971 s. 153-167; Tenże: Cywilizacje na zie-
miach polskich. W: Dzieje Polski a współczesność. Warszawa 1966 s. 13-36. 
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W celu zrozumienia zmian, jakie zaszły w obrządku pogrzebowym na ziemiach polskich 
po przyjęciu chrześcijaństwa, chcemy obecnie zastanowić się nad genezą obrządku pogrze-
bowego i bogactwem jego form, by na ich tle ukazać przedchrześcijański obrządek pogrze-
bowy w Polsce oraz wierzenia Prapolaków związane z życiem pozagrobowym. 

1.1.1. Geneza i formy obrządku pogrzebowego 

Pochodzenie pogrzebu wiąże się z koniecznością usunięcia ciała zmarłego, którego roz-
kład stanowi zagrożenie dla żywych. Bardziej złożona jest geneza obrzędów towarzyszących 
tej konieczności5. Wynikają one za stosunku żywych do osoby zmarłej, w którym przenikają 
się i mieszają takie uczucia, jak lęk, szacunek i miłość. Stąd w obrządku pogrzebowym ob-
serwować można tendencje zmierzające do zachowania ciała zmarłego, na przykład przez 
mumifikację, oraz dążność do pozbycia się zwłok, na przykład przez spalenie. Obrządek po-
grzebowy uzależniony jest również od środowiska geograficznego, od uwarunkowań kulturo-
wych i historycznych, od rodzaju śmierci oraz od pozycji społecznej zmarłego6. Niemałą rolę 
odgrywają tu także wierzenia religijne7. Stąd obrządki pogrzebowe mogę być bardzo różno-
rakie8. Celem naszym tutaj nie jest wszakże przedstawianie pełnego przeglądu wszystkich 
obrządków, jakimi rozmaite ludy posługiwały się przy „chowaniu” swoich zmarłych, pra-
gniemy jedynie wskazać na najbardziej reprezentatywne. 

Zarówno archeologia, jak i etnografia zna cały szereg takich sposobów pogrzebu, które na 
dłuższą metę nie pozostawiają żadnego śladu. Do tych sposobów zaliczyć możemy porzuce-

5 Sprawą tą zajmują się zarówno etnologowie, etnografowie, jak i archeologowie. Stosunkowo wie-
le uwag temu zagadnieniu poświęcił w swych pracach Tadeusz Malinowski (Obrządek pogrzebowy 
ludności kultury łużyckiej w Polsce. „Przegląd Archeologiczny”. T. 14 R. 36: 1961 s. 5-135, zwłaszcza 
s. 74 oraz Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej. Wrocław 1969, zwłaszcza s. 92). T. Ma-
linowski oparł się w swych rozważaniach o genezie obrządku pogrzebowego na dziele angielskiego 
etnologa polskiego pochodzenia Bronisława Malinowskiego (Szkice z teorii kultury. Warszawa 1958), 
a przede wszystkim na przykładach wziętych z pracy francuskiego etnologa C. Montandona (Traté 
d’ethnologie cyclo-culturelle et d’ergologie systematique. Paris 1954); por. też J. Jaskanis: Obrządek 
pogrzebowy zachodnich Bałtów u schyłku starożytności (I-V w. n.e.). Wrocław 1974 s. 211-213; J. A. 
Chrościcki: Pompa funebris. Warszawa 1974 s. 12-13; M. Cabalska: Zagadnienie obrządku ciałopal-
nego. „Wiadomości Archeologiczne”. T. 30: 1964 s. 18-44; Także: Cmentarzysko kultury łużyckiej 
w Kuśmierkach w powiecie częstochowskim a zagadnienie początków i rozpowszechnienia się zwycza-
ju palenia zmarłych. „Przegląd Archeologiczny”. T. 18 R. 40/42: 1966-1967 s. 122-150; Także: Ze 
studiów nad obrządkiem ciałopalnym w Europie przedhistorycznej. „Zeszyty Naukowe UJ 149”. Prace 
Archeologiczne. Zeszyt 8. Kraków 1967 s. 39-60. M. Cabalska obok wyżej wspomnianej pracy G. Mon-
tandona posługuje się ostatnimi wynikami z tej dziedziny na polu etnograficznym przedstawionymi 
w dzieło Urszuli Schlenther (Brandbestattung und Seelenglauben. Berlin 1960). Poza tym kwestię tę 
poruszają wszystkie prace naszych archeologów traktujące o obrządku pogrzebowym, z czołowymi 
przedstawicielami tej dziedziny z J. Kostrzewskim, K. Jażdżewskim, W. Henselem, M. Gedlem, O. Szy-
dłowskim na czele. 

6 Por. K. Birket-Smith: Ścieżki kultury. Warszawa 1974 s. 364. 
7 Por. Religia pogańskich Słowian. Kielce 1968 s. 113-114. 
8 Przykładowo P. M. Küsters (Das Grab der Afrikaner. „Anthropos”. T. 14: 1910 s. 639) wyróżnia 

dla Afryki 17 sposobów chowania zmarłego; K. Birket-Smith (Ścieżki kultury s. 346) podaje, że na 
małej wyspie melanezyjskiej San Cristobal istnieje 21 sposobów, a J. Jaskanis (Obrządek pogrzebowy 
zachodnich Bałtów s. 212) za religioznawcami mówi o 8 sposobach. 
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nie zmarłego, charakterystyczne zwłaszcza dla ludów pasterskich9, wystawianie zwłok na 
platformie nad ziemią oraz zbliżony do tego zwyczaj polegający na umieszczeniu ciała zmar-
łego w koronie drzew. W dwóch wysoko rozwiniętych religiach azjatyckich – lamaizmie 
i mazdaizmie – oddaje się ciało na pożarcie drapieżnym zwierzętom. Kryje się za tym lęk 
przed skalaniem ziemi i ognia. Lęk ten nakazywał starodawnym wyznawcom boga Mazdy, 
a także współczesnym parsom, wystawiać zwłoki w budynkach, zwanych poetycko „wieżami 
milczenia”10. Znane są również pochówki w pniu wydrążonego drzewa11. 

Nierzadko, zwłaszcza na terenach wyspiarskich, zdarzają się pogrzeby przez bezpośrednie 
zatopienie zmarłego (na Wyspach Salomona jest to regułą), pochowanie w kanu lub w łodzi 
(w Norwegii w czasach Wikingów), które następnie się zatapia względnie wyprawia wraz 
z ciałem zmarłego na morze, jak to ma miejsce w wielu częściach Oceanii. 

Po tego rodzaju pogrzebach wszelki ślad znika natychmiast albo w stosunkowo krótkim 
czasie. 

Nie jest wykluczone, że jedną z tych form w zależności od środowiska geograficznego po-
sługiwał się również człowiek prehistoryczny12. Pierwszy zachowany pochówek w ziemi 
pochodzi ze środkowego paleolitu, to jest sprzed około 50 000 lat. Ma on charakter szkiele-
towy. Zmarłego złożono w grobie w pozycji leżącej na boku, z nogami lekko podkurczo-
nymi, a zatem podobnej do tej, jaką przybiera człowiek w czasie snu lub w łonie matki. 
W okresie późniejszym spotykamy się częściej ze śladami pochówku13. 

Grób przybiera różne formy. Oprócz zwykłego grobu wziemnego pojawiają się groby ni-
szowe, określane również jako groby katakumbowe. Zmarły złożony jest nie w samym dole 
grobowym, ale w niszy wydrążonej w ścianie bocznej, tak by ziemia bezpośrednio go nie 
zgniatała. Chowano również w grobowcach kamiennych lub w jaskini14. 

Istnieje ponadto specjalny obrządek pogrzebowy, polegający na tym, że zwłoki przed zło-
żeniem do grobu balsamuje się lub mumifikuje (Egipt, Australia, Ameryka przedkolumbij-
ska) lub ogołaca z części miękkich poprzez moczenie w wodzie (Nowa Gwinea) czy przez 

9 Por. K. Moszyński: Ludy pasterskie. Ich kultura materialna oraz podstawowe wiadomości o for-
mach współżycia zbiorowego, o wiedzy, życiu religijnym i sztuce. Kraków 1953 s. 74. 

10 Por. K. Birket-Smith: Ścieżki kultury. s. 369-370. 
11 W Afryce – por. P. H. Küsters, jw.; na Nowej Gwinei – por. relację misjonarzy. W: Z kraju ka-

miennej siekiery. Warszawa 1975 s. 214, 306. 
12 Istoty, przypominające swym zewnętrznym wyglądem człowieka, zwane Australopitekami (Au-

stralopithecinae – Homo habilis), pojawiły się na ziemi w erze kenozoicznej na przełomie dwu epok 
geologicznych: trzeciorzędu i czwartorzędu, to jest ok. l miliona lat temu, na terenie Afryki południo-
wej i wschodniej. Stąd, według większości badaczy, gromady ludzkie przeszły na tereny Azji i Europy. 
W Europie najstarsze ślady pobytu człowieka przypadają na ciepły okres między zlodowaceniem Günz 
i Mindel, to jest ok. 1 000 000 - 450 000 lat temu. Był nim Homo erectus, zwany Pithecanthropus. W okre-
sie tak zwanego wielkiego interglacjału, między zlodowaceniem Mindel-Riss ok. 300 000 lat temu, 
istniał już Homo sapiens, niewiele różniący się od człowieka współczesnego. Por. J. Kostrzewski, 
M. Chmielewski, K. Jażdżewski. Pradzieje Polski. Wrocław 1965 s. 10-20. 

13 Por. Pradzieje Polski s.29. 
14 A. Leroi-Courhan (Religie prehistoryczne s. 47) prostuje pogląd, jakoby jaskinie i groty były na-

turalnymi miejscami pochówek. „Utrzymywano, że ludzie paleolitu chowali często swoich zmarłych 
w grotach; sto lat poszukiwań wskazuje, że słuszne jest tylko twierdzenie odwrotne”. Groty wykorzy-
stywano raczej jako mieszkanie. Pochówki w grocie są zatem przypadkowe. Zachowały się jednak, 
ponieważ groty, jako środowiska neutralne pod względem chemicznym i mniej narażone na erozję, 
stwarzały dogodne warunki do przetrwania szczątków ludzkich”. 
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2. CHRZEŚCIJAŃSKIE OBRZĘDY POGRZEBOWE W POLSCE 
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ (DO KOŃCA XIII WIEKU) 

 
Z pierwszych stuleci chrześcijaństwa w Polsce teksty liturgiczne odnoszące się pogrzebu 

zachowały się tylko w Sakramentarzu tynieckim z XI w. oraz w rękopisach cysterskich z XIII w. 
Obrzędy pogrzebowe tych ksiąg omówimy w punkcie pierwszym i drugim. Na trzeci złożą 
się elementy liturgii pogrzebowej wydobyte z zapisków kronikarskich, hagiograficznych oraz 
przedstawień plastycznych. Na podstawie tych danych będziemy usiłowali odtworzyć prze-
bieg najstarszych chrześcijańskich, liturgicznych obrzędów pogrzebowych w Polsce. 

 
2.1. OBRZĘDY POGRZEBOWE SAKRAMENTARZA TYNIECKIEGO  
 
2.1.1. Sakramentarz tyniecki  
 
W okresie wczesnopiastowskim księgi liturgiczne docierały do Polski z zewnątrz razem 

z misjonarzami. Stanowiły one również wyposażenie zakonników przybywających do nasze-
go kraju1. Benedyktyni włoscy, eremici z kręgu św. Romualda: Benedykt i Jan, którzy w r. 
1001 przybyli do Polski, otrzymali od cesarza Ottona III fundusze na drogę oraz cenne poda-
runki, między innymi księgi liturgiczne2. Zza granicy pochodził również Liber officiorum 
Pseudo-Alkuina, określony przez Wł. Semkowicza jako Ordo Romanus, przysłany w r. 1027 
przez księżnę szwabską Matyldę w darze Mieszkowi II3. Niestety, niemal wszystkie księgi 
z tego okresu zaginęły już w czasie pierwszej reakcji pogańskiej w 1034 r.4  lub w czasie 
najazdu Brzetysława I na Polskę w r. 10385. Dar Matyldy przetrwał co prawda dłużej, ale i 
on przepadł w nieznanych okolicznościach w połowie ubiegłego stulecia6. Stąd niewiele 
pewnego można powiedzieć o liturgii pogrzebu tego okresu. Zachował się wprawdzie opis 

                         
1 Zakonnicy wysyłani na nową placówkę otrzymywali: psałterz, księgę hymnów i kolekt, antyfo-

narz, graduał i regułę zakonną. Por. S. Kujot: Opactwo pelplińskie. Pelplin 1875 s. 17; M. G. Borkow-
ska: Kult św. Urszuli s. 147. 

2 Por. Brunon z Kwerfurtu: Żywot pięciu Braci Męczenników. W: Piśmiennictwo czasów Bolesława 
Chrobrego. Warszawa 1966 s. 178, 219. 

3 Fakt ten upamiętniała, oprócz listu dedykacyjnego, umieszczonego na początku księgi, miniatura 
z podobizną Mieszka II siedzącego na tronie i Matyldy wręczającej mu tę księgę. Przypuszcza się, że 
kodeks ten został wykonany w klasztorze benedyktyńskim w Reichenau nad Jeziorem Bodeńskim. – 
Por. P. Sczaniecki: Służba Boża I 15-33; Wł. Semkowicz: Paleografia s. 303-305, ryc. 92.  

4 Por. D. Borawska: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku. War-
szawa 1964, passim. 

5 Czesi wywieźli z Polski relikwie św. Wojciecha, Pięciu Braci Męczenników i około 100 wozów 
skarbów i kosztowności kościelnych. Por. Kosmas II 4-5 s. 208-219; Gall I 19 s. 45-48; Długosz: 
Roczniki. Księga druga s. 396-399. 

6 W czasie sporządzania reprodukcji miniatury i odpisu dedykacji znajdował się w kościele św. Jad-
wigi w Berlinie. – Por. Semkowicz: Paleografia s. 303. 
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pogrzebu Pięciu Braci Męczenników, którzy zginęli w 1003 r., sporządzony przez św. 
Brunona z Kwerfurtu około r. 10067, ale – jak wszystkie tego rodzaju relacje – może on sta-
nowić jedynie źródło pomocnicze, gdyż podaje niepełny obraz obrzędów pogrzebowych 
i w dodatku bez tekstów liturgicznych8. 

Najstarszą zachowaną w Polsce księgą liturgiczną, zawierającą teksty obrzędu pogrzebo-
wego, jest Sakramentarz tyniecki9. Wszystkie sakramentarze tworzą trzy zasadnicze rodziny: 
Leonianum10, Gelasianum11 oraz grupę sakramentarzy gregoriańskich12. Księgi te w zasadzie 
zawierają jedynie modlitwy prezydialne, odmawiane przez samego kapłana, głównie mszalne 
(Kolekta, Sekreta, Prefacja, Kanon, Pokomunia). Sakramentarz leoniański zachował się w po-
staci niekompletnej – brak Kanonu. Sakramentarz gelazjański składa się z trzech części: 
Temporale, Sanctorale i jako uzupełnienie zawiera Kanon oraz inne modlitwy odmawiane 
przy udzielaniu sakramentów13. Sakranentarz gregoriański posiada również trzy części: 
pierwsza zawiera krótkie Ordinarium i Kanon Mszy św., druga Proprium, gdzie Temporale 
i Sanctorale są ze sobą pomieszane; część zaś trzecią stanowią modlitwy codzienne (Oratio-
nes cottidianae) oraz modlitwy na różne okazje14. 

Dla odprawienia liturgii mszalnej potrzebne były – oprócz sakramentarzy – jeszcze inne 
księgi: antyfoniarz (zwany również od IX w. graduałem), zawierający części śpiewane (intro-
it, graduał, offertorium, komunia) i lekcjonarz z czytaniami Pisma św. Kiedy od IX w. zaczę-
to coraz częściej odprawiać Msze prywatne, w których kapłan sam był zmuszony odmawiać 
wszystkie części Mszy św., zaistniała konieczność zebrania wszystkich tekstów mszalnych 
w jednej księdze i w ten sposób zaczęły powstawać „sakramentaria plenaria”, zwane również 
„missalia plenaria”. Pod koniec XII w. Missale plenarium, zwłaszcza na mniejszych placów-
kach duszpasterskich zastąpiło inne księgi mszalne. Przykładem takiego nowego typu 
mszału jest gnieźnieńskie Missale plenarium z XII w., znajdujące się w Bibliotece Ka-
pitulnej w Gnieźnie pod sygnaturę Ms 149. 

W tym samym czasie modlitwy liturgiczne, nie mające związku ze Mszą św., zaczęto 
gromadzić w innych księgach, mianowicie w pontyfikałach czy benedykcjonałach, jeśli były 
to modlitwy czy błogosławieństwa odmawiane przez biskupa, lub w agendach (zwanych 
także: rituale, manuale, obsequiale, sacerdotale, pastorale), jeśli wykonawcą ceremonii był 

7 Por. Żywot pięciu Braci Męczenników. W: Piśmiennictwo s. 14-15, 221-232.  
8 Dokładniejszą analizą tego opisu zajmiemy się niżej.  
9 Krótki opis kodeksu, stan badań i najnowszą bibliografię podaje: Sztuka polska przedromańska 

i romańska do schyłku XIII wieku. Pod red. M. Walickiego. T. 2 Warszawa 1971 s. 773. 
10 Sacramentarium Veronense (Leonianum). Wyd. L.-C. Mohlberg, L. Eizenhöfer i P. Siffrin, w serii: 

Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Fontes 1. Romae 1956. 
11 Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli (Sacramentarium Gelasianum). 

Wyd. L.-C. Mohlberg, I. Eizenhöfer i P. Siffrin, w serii: Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Fontes 
4. Romae 1960 – por. PL 74, 1049-1145; A. Chavasse: Le Sacramentaire Gelasien. Vat. Legin 316).
Paris-Tournai 1958. 

12 H. A. Wilson: The Gregorian Sacramentary under Charles the Great. London 1915; Das Sacramen-
tarium Gregorianum nach dem Aechener Urexemplar. Wyd. H. Lietzmann: Münster 1921, przedruk tamże 
1958 i Aschendorff 1967; Jean Deshusses: Le Sacramentaire Gregorien ses principales formes d’apprès les 
plus anciens manuscrits. T. l Le Sacramentaire, Le supplément d’Aniane. Fribourg Suisse 1971. 

13 Por. Martimort I 304. 
14 Tamże s. 308. 
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zwykły kapłan. Najstarsze pontyfikały pochodzą z X w., a najwcześniejsze agendy zachowa-
ły się z XIII wieku. 

Sakrementarz tyniecki posiada układ podobny do tego, jaki znajduje się w Sakramentarzu 
gregoriańskim. Kodeks tyniecki jest księgą zawierającą nie tylko najistotniejsze modlitwy 
mszalne. Na jego treść składa się ponadto cały szereg innych modlitw i błogosławieństw, 
w tym również modlitwy odmawiane w czasie pogrzebu. Kodeks ten znalazł się w Polsce 
wraz z sprowadzonymi do Tyńca benedyktynami15. Benedyktyni tynieccy wywodzili 
się z kręgu kolońsko-trewirskiego16. Rękopis tyniecki pochodzi właśnie z kolońskiego śro-
dowiska artystycznego. Na jego kolońskie pochodzenie wskazuje kalendarz, w którym znaj-
dują się święci czczeni w sposób szczególny w Kolonii (Gerson, Wiktor, Kasjusz, Floren-
cjusz, Maurycy, Eugenia, 11 000 Męczenników); inicjały i miniatury17 uderzająco podobne, 
a nawet identyczne, z inicjałami i miniaturami Sakramentarza fryburskiego18 oraz Ewan-
geliarza z Abdinghof, w Paderbornie19, których kolońskie pochodzenie historycy sztuki uzna-
ją za bezsporne, datując je na ten sam czas co kodeks z Tyńca. Ponadto charakter pisma rę-
kopisu tynieckiego zbliżony jest do pisma wymienionych kodeksów. 

Powstanie Sakramentarza tynieckiego datuje się na lata 1060–1070. Na podstawie analizy 
miniatur H. Schitzler i P. Bloch przesuwają nawet czas powstania kodeksu na lata 
1070–108020. Starsza literatura określała ten czas na około 1060 r.21 lub na lata jeszcze 
wcześniejsze22. Od chwili swego znalezienia się w Tyńcu pod koniec XI w. był on, przy-
najmniej do XIII w., stale w użyciu, o czym świadczą późniejsze dopiski23. W 1656 r. został 
zrabowany przez Szwedów24, a następnie od nich odkupiony, ale w stanie dość zniszczonym, 
bez drogocennych opraw25. 

15 Por. P. Dawid: Les Bénédictins et l’Ordre de Cluny dans la Pologne médiévale. Paris 1939 s. 44; 
rec. A. Gieysztor. „Roczniki Historyczne”. 16: 1948 s. 246; A. Gieysztor: Początki Tyńca. „Znak” 28: 
1976 nr 261 s. 315-324; P. Sczaniecki: Tysięc lat jak dzień wczorajszy. Kraków 1976 s. 3-9 (Odbitka 
z miesięcznika „Znak”. 28: 1976 nr 261). Tradycja o sprowadzeniu benedyktynów do Tyńca przez 
Kazimierza Odnowiciela (1034-1058) jest młodsza, zrodziła się ona w XIII w. w okresie przygotowań 
do kanonizacji św. Stanisława Biskupa. Por. P. Sczaniecki, tamże.  

16 Por. A. Gieysztor: Początki Tyńca, jw. 
17 Por. Semkowicz: Paleografia s. 43, 308; F. Kopera: Dzieje malarstwa w Polsce. T. l. Kraków 1918 s. 4. 
18 Fryburg w Bryzgowii. Biblioteka Uniwersytecka Ms 360a. 
19 Dziś w stolicy NRD – Berlinie. Gabinet Miedziorytów. Stare Muzeum. 
20 Por. Sztuka polska przedromanska i romańska II 773. H. Schnitzler: Zum Spätstil der ottonischen 

kölner Malerei. W: Festschrift für H. R. Halmloser. Basel 1961 s. 207-222; P. Bloch, H. Schnitzler: 
Die ottonische Kölner Malerschule. Bd. l. Düsseldorf 1967. 

21 S. Sawicka: Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Nationale de Varsovie du 
Chateau Royal et des Chapitre de Gniezno. „Bulletin de la Société Français de reproductions de 
manuscrits à peintures”. T. 19. Paris 1938 s. 196-205. 

22 M. Sokołowski: Rzeźba z kości słoniowej XI w. i najstarsze książki liturgiczne w Polsce. „Spra-
wozdania z Komisji Historii Sztuki AU”. 5: 1896 s.CIV-CXII. 

23 Na przykład majuskulne uncjały Flectamus genua, Levate z notacją cheironomiczną, poprawki 
(skrobania), a także różnego rodzaju dopiski w kilku wersjach, np. do tekstu Pro famulo, dopisano 
u góry: „pro nobis”, „pro famulis tuis”. – Por. J. Węcowski: Początki chorału benedyktyńskiego w Pol-
sce (968-1150). MMAe T. 2. Kraków 1968 s. 47. 

24 Por. S. Nahlik: Grabież dzieł sztuki. T. l. Wrocław-Kraków 1962 s. 39, 117. 
25 Por. M. Sokołowski, jw. 
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2. Chrześcijańskie obrzędy pogrzebowe w Polsce do końca XIII wieku



Tabela 1 

Ordo rzymskie – "R" 
(Köln, Dombibliothek  

Ms 123) 

Sakramentarz  
tyniecki – "T"    

(Warszawa, BN Zam. B) 

Ordo kolońskie – "Col" .  
(Köln, Dombibliothek  

Ms 118) 

Ordo defunctorum qualiter 
agatur erga defunctum a mor-
te detento (!) 

Ordo in agenda mortuorum Ordo in agenda mortuorum 

1. Mox ut viderint eum ad exi-
tum propinquantem com-
municandus est de sacrifi-
cio etiam si comedisset ip-
so die quia communio erit
ei defensor et adiutor in re-
surrectione iustorun ipsa
enim resuscitabit eum.

2. Post communione
percepta legat de passione
dominica ante corpus
infirmi presbiter aut dia-
conus usque egrediatur
enima de corpore.

3. Primitus enim ut anima de
corpore fuerit egressa
dicit:

Primo ut anima corpore exuta  
fuerit dices responsum cum 
antiphona: 

R. Subvenite sancti Dei  
V. Requiem aeternam 

A. Subvenite sancti Dei R. Subvenite sancti Dei  
V. Suscipiat eam 

Inde sequitur: 

A. Suscipiat te Christus  
Ps. In exitu Israel 

V. Suscipiat eam Christus A. Suscipiat te Christus 
Ps. In exitu Israel 

A. Chorus angelorum A. Chorus angelorum 
Ps. In exitu 

A. Chorus angelorum 

Ps. Dilexi quoniam Ps. Dilexi quoniam Ps. Dilexi quoniam 

totumque:  
Ad dominum cum 
tribularer 

et reliquos ex ordine psalmos 
usque Ad dominum cum tri-
bularer 

Inde dicit sacerdos orationes 
sicut in sacramentorum 

Sequitur oratio: Postea dicit sacerdos oratio-
nes has. 
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Tabela 1 

Ordo rzymskie – "R" 
(Köln, Dombibliothek  

Ms 123) 

Sakramentarz  Ordo kolońskie – "Col" .  
tyniecki – "T"    (Köln, Dombibliothek  

(Warszawa, BN Zam. B) Ms 118) 

Continetur et dicat 
tantum Oremus. 

Allocutio: 

Pio recordationis affectu (1) Pio recordationis affectu 

Tu nobis domine auxilium (2) Alia. Oremus. Tu nobis 
domine 

Suscipe domine animam fa-
muli tui (3) 

Alia. Suscipe domine 
animam 

Ne intres in iudicium (4) Oremus. Non intres in iudi-
cium 

Fac quaesumus domine hanc 
cum servo (5) 

Alia. Fac quaesumus domine 

Inclina domine aurem tuam 
(6) 

Alia. Inclina domine aurem 
tuam 

Absolve quaesumus domine 
animam (7) 

Alia. Absolve domine ani-
mam 

Annue nobis domine (8) Alia. Annue nobis domine 

Sequitur oratio: Hic comple(n)tur orationes et 
dicuntur isti versus: 

Et ne nos 

In memoria aeterna  
Ne tradas 

In mamoria aeterna eris 
iustus 
Ne tradas bestiis animam 
confitentium tibi 

Ne intres in iudicium Non intres in iudicio cum 
servo tuo domine 

Requiem aeternam Requiem aeternam dona ei 
domine 

Or. Deus cui omnia vivunt (9) Sequitur oratio: 
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2.1. Obrzędy pogrzebowe Sakramentarza tynieckiego



Analiza50 
 
Stwierdzić należy zgodność między rubrykami wprowadzającymi między "R" i "Col". 

Obydwa obrzędy przewidują po skonaniu responsorium Subvenite oraz antyfonę Suscipiat te 
Christus z psalmem 113, In exitu Israel, oraz antyfonę Chorus z psalmami: Dilexi quoniam 
aż do Ad Dominum cum tribularer (114-118). Sakramentarz tyniecki responsorium Subveni-
te51 nazywa antyfoną, a antyfonę Suscipiat te Christus52 określa jako werset, przy czym kopi-
sta "T" z pewnością popełnia błąd, zamieniając zaimek „te” na „eam”, występujący dopiero 
w repetendzie Offerentes. Antyfona Chorus53 w "T" jest umieszczona przed psalmami: In 
exitu i Dilexi quoniam, natomiast kodeks tyniecki nie wspomina nic o dalszych psalmach. 
Porównując jednak "R", "Col" i "Kar" można przyjąć, że również w Tyńcu odmawiano dal-
sze psalmy. 

Po psalmach "R" przewiduje jedną modlitwę z sakramentarza, tymczasem "Col" ma ich aż 
osiem, i to w porządku podanym według Dodatku Alkuina: „Quando anima egreditur de cor-
pore”, z tym że zamiast drugiej modlitwy z Dodatku: Deus cui omnia vivunt występuje staro-
gelazjańska modlitwa: Tu nobis Domine auxilium. Identyczne z "Col" uszeregowanie mo-
dlitw znajdujemy w "T"54. Podobnie jak w Dodatku Alkuina po tych modlitwach następują 

                         
50 Pełne brzmienie tekstów z Sakramentarza tynieckiego jest podane w aneksie nr 2. – Numeracja 

psalmów zgodnie z tradycją liturgiczną będzie podawana według Wulgaty. 
51 „Subvenite, Sancti Dei, occurite, Angeli Domini: Suacipientes animam eius: + Offerentes eam in 

conspectu Altissimi. 
V. Suscipiat te Christus, qui vocavit te: et in sinum Abrahae Angeli deducant te. 
R. Suscipientes animam eius: + Offerentes eam in conspectu Altissimi. 
V. Requiem aeternam dona ei, Domine: Et lux perpetua luceat ei.  
R. Offerentes eam in conspectu Altissimi”. 
Tekst według Franz: Rituale z St. Florian s. 88. – Responsorium to, zwłaszcza jego środkowa 

część: Suscipiat te Christus, występująca również jako samodzielna antyfona, jest niewątpliwie naj-
bardziej tradycyjnym rzymskim śpiewem liturgii zmarłych. Występuje w "R", "Col", OR 49 (Andrieu 
OR IV 529). Przetrwało ono całe średniowiecze i znalazło się w RR z 1614, a także w OE z 1969 r., 
nr 47 i polecenia zmarłego 

52 Por. przyp. poprzedni. 
53 „Chorus Angelorum te suscipiat et in sinu Abrahae (deducat), ibi te collocet, ut cum Lazaro, quon-

dam paupere, aeternam habeas requiem”. – Tekst według Franz: Rituale z St. Florian s. 91. Por. też: 
Philippeau: Ressourcement s. 380. Obecna forma jest nieco krótsza: „Chorus Angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem”. Por. OE nr 50, 153 – w drodze z kościoła 
do grobu z ps. 117 lub 41, 92, 24. 

54 Pio recordationis... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum nr 
1607. 

Tu nobis Domine auxilium praestare... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium 
Gelasianum nr 1609. 

Suscipe Domine animam servi... pochodzi z liturgii wizygockiej. Breviarium Gothicum – PL 86, 
986. – Występuje w Sakramentarzu gregoriańskim w Dodatku Alkuina. Sacramentariun Gregorianum 
(SpAn) nr 1400. 

Non intres in iudicio... jest pochodzenia wizygockiego. Breviarium Gothicum – PL 86, 987. – Występu-
je w Sakramentarzu gregoriańskim w Dodatku Alkuina. Sacramentarium Gregorianum (SpAn) nr 1401. 

Fac quaesumus Domine... pochodzi z liturgii wizygockiej. Missale Mixtum – PL 85, 1028. – Wy-
stępuje w Sakramentarzu gregoriańskim w Dodatku Alkuina. Sacramentarium Gregorianum (SpAn) 
nr 1402. 
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2. Chrześcijańskie obrzędy pogrzebowe w Polsce do końca XIII wieku



generales biskupa Marcina Szyszkowskiego (l621)2, stanowiły dla duszpasterzy podręcz-
niki i praktyczne wskazówki działalności duszpasterskiej. Poza tymi dwoma zasadniczymi 
typami źródeł będziemy – podobnie jak w poprzednim okresie – korzystać z przekazów kro-
nikarskich i pamiętnikarskich, które w odniesieniu do pogrzebów uroczystych, zwłaszcza 
królewskich, są znacznie pełniejsze. 

Teksty liturgiczne stały się podstawą do wyodrębnienia trzech tematów, składających się 
na treść niniejszego rozdziału. Zgodnie z tytułami poszczególnych obrzędów omówi się ko-
lejno: pogrzeb uroczysty (conductus maior), pogrzeb zwyczajny (conductus minor) oraz po-
grzeb nadzwyczajny, mianowicie pogrzeb dziecka, pogrzeb położnicy i pogrzeb ekskomuni-
kowanego. 

3.1. POGRZEB UROCZYSTY  

W księgach liturgicznych pod tytułem Conductus maior znajdujemy tylko jeden obrzęd 
pogrzebowy. Na podstawie jednak źródeł pozaliturgicznych można wyróżnić przynajmniej 
trzy charakterystyczne rodzaje pogrzebów uroczystych. Należą do nich: pogrzeby królów 
i niewiele od nich splendorem zewnętrznym odbiegające pogrzeby książąt; pogrzeby przed-
stawicieli duchowieństwa, zwłaszcza biskupów i kapłanów, oraz pogrzeby szlachty i boga-
tych mieszczan. 

3. l. l. Pogrzeb króla i księcia  

Śmierć króla była przede wszystkim wydarzeniem politycznym, mniej niepokojącym, gdy 
następstwo tronu, dziedziczne w zasadzie w okresie panowania Piastów i Jagiellonów, było 
zapewnione, natomiast bardzo dramatyczne w momencie zejścia władcy bez następcy w linii 
męskiej. Od początków XIV w. do początku XVII stulecia Polska przeżywała dwa takie mo-
menty: w r. 1370, gdy śmierć króla Kazimierza Wielkiego oznaczała koniec panowania dyna-
stii Piastów, oraz niemal dokładnie 200 lat później, gdy w r. 1572 umierał bezpotomnie 
Zygmunt August, ostatni potomek męski rodu Jagiellonów. 

Wymowę polityczną miał również sam pogrzeb królewski. Tak było w przypadku wła-
ściwego pogrzebu Kazimierza Wielkiego, którego demonstracyjnie, wbrew przyjętemu ogól-
nie zwyczajowi, pochowano jeszcze przed przybyciem do Krakowa jego następcy, króla Lu-
dwika Węgierskiego3. Jednakże i w innych przypadkach pogrzeb króla był zawsze wielkim 

2 M. Szyszkonski: Reformationes generales ad clerum et populum diecesis Cracoviensia pertinen-
tes. Cracoviae 1621. 

3 Kazimierz Wielki umarł 5 listopada 1370 r. Właściwy pogrzeb odbył się w katedrze wawelskiej 
już 7 listopada, zanim do Krakowa zdążył przybyć Ludwik Węgierski. Janko z Czarnkowa tłumaczy to 
w sposób następujący: „Bo między innymi złymi następstwami obawiali się także (Polacy), że – pier-
wej nie z woli boskiej powstanie w Polsce król z rodu królów polskich – cudzoziemiec na królestwo 
wyniesiony, który by chciał postępować podług obyczaju swego narodu, będzie usiłował zmienić oby-
czaje i zwyczaje Polaków”. – Zob. Kronika Janka z Czarnkowa. Wyd. J. Żerbiłło. Warszawa 1905 s. 31; 
Wybór kronik średniowiecznych s. 130. Jako manifestację polityczną, skierowaną przeciwko Ludwi-
kowi, odczytał ten pogrzeb J. Dąbrowski: Elżbieta Łokietkówna. Kraków 1914 s. 70; Tenże: Ostatnie 
lata panowania Ludwika Węgierskiego. Kraków 1918 s. 172-176. Uroczysty pogrzeb Kazimierza 
Wielkiego odbył się 19 listopada, w dwa dni po koronacji Ludwika. 
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3. Obrzędy pogrzebowe w Polsce do XIV do XVII wieku (1631)



 
 
 
 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Cześć dla zmarłych jest zjawiskiem ogólnoludzkim. Niemal równocześnie z odkryciem 

pierwszych śladów istnienia człowieka odkryto ślady troski o zmarłego i czci dla niego w po-
staci celowego pochówka. 

Pierwszy grób wziemny pochodzi z paleolitu (ok. 50 tys. lat przed Chr.). Odtąd nieprze-
rwanie można spotkać się z mniej lub więcej rozbudowanym obrządkiem pogrzebowym. 
Odnosi się to również do ziem polskich. Najstarszy grób na naszych ziemiach, znaleziony 
w pobliżu Skierniewic w Janisławicach, wywodzi się z okresu mezolitycznego (ok. 6 tys. lat 
przed Chr.). Pierwszy cmentarz w Polsce występuje w neolicie (ok. 3 tys. lat przed Chr.). 

Bogaty obrządek pogrzebowy stwierdza się u prasłowiańskiej ludności kultury łużyckiej 
i młodszej od niej kultury pomorskiej. Dotychczasowy pochówek szkieletowy został w czasie 
trwania tych dwóch kultur zastąpiony ciałopalnym obrządkiem pogrzebowym, który z kolei 
przetrwał na ziemiach polskich aż do momentu przyjęcia chrześcijaństwa. 

Religioznawcy stwierdzają istnienie u Prasłowian wiary w życie pozagrobowe. Zewnętrz-
ną oznaką tej wiary była troska o dopełnienie wszelkich posług wobec zmarłego. Stąd na 
urządzenie pogrzebu wydawano znaczną część majątku zmarłego. Ciałopalenie zaś miało być 
wyrazem wiary w niematerialną duszę. 

Nie znamy formalnej, słownej, strony pogańskiego obrządku pogrzebowego. Nie docho-
wały się żadne przekazy formuł modlitewnych, zaklęć, śpiewów, przemówień, zawodzeń. Na 
podstawie opisów możemy jedynie przypuszczać, że ta strona obrzędowości pogrzebowej 
była również bogata. 

Chrześcijaństwo, przyjęte przez plemiona polskie, ugruntowało tę wiarę, dając jej nową 
podstawę i motywację. Troska o zmarłych również została pogłębiona przez przykład po-
grzebu Chrystusa oraz wzbogacona przez nowe elementy w postaci modlitw i Mszy za zmar-
łych. Chrześcijaństwo zdecydowanie odrzuciło pogański zwyczaj palenia ciał zmarłych i cho-
wania ich na niepoświęconych miejscach, w lasach i na polach. 

Chrześcijański obrzęd pogrzebowy przynosi nie tylko nowe formy i treści, ale i nowy, dla 
większości niezrozumiały, język łaciński. Oddziaływanie chrześcijaństwa na obyczaj pogrze-
bowy było jednak bardzo silne. Już w X stuleciu przezwyciężono zasadniczo zwyczaj ciało-
palenia. W tym samym czasie pojawiają się pierwsze chrześcijańskie cmentarze. 

Z początków XI wieku mamy pierwszy opis kościelnego pogrzebu, znajdujący się w Ży-
wocie Pięciu Braci Męczenników. Z tego samego wieku pochodzą pierwsze prywatne modli-
twy za zmarłych, ułożone przez córkę króla Mieszka II Gertrudę. Świadczą one o przyswoje-
niu ducha chrześcijańskiego przez ówczesnych Polaków.  

Z drugiej połowy XI stulecia pochodzi najstarsza zachowana w Polsce księga kościelna 
zawierająca liturgiczny obrzęd pogrzebu. Jest nią Sakrametarz tyniecki, przywieziony przez 
benedyktynów z okolic Kolonii nad Renem. Bardzo rozbudowane Ordo in agenda mortu-
orum tego sakramentarza jest świadectwem bogactwa tekstów liturgicznych odnoszących się 
do pogrzebu. 
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Z XII stulecia przetrwały pierwsze ikonograficzne przedstawienia chrześcijańskiego po-
grzebu. Niemal cały obrzęd pogrzebowy tamtych czasów można odczytać z kilku scen Drzwi 
Gnieźnieńskich, przedstawiających śmierć i pogrzebanie św. Wojciecha. Postać rycerza z na-
grobka w Tumie pod Łęczycą, którego dusza w postaci dziecka unosi się do nieba, płyta na-
grobna z kościoła w Wiślicy, krzyże procesyjne wykute na nagrobkach, symbolizujące po-
chód zmarłego do nieba – są dalszym dowodem przenikania kultury i teologii chrześcijańskiej 
do szerszych kręgów ówczesnego społeczeństwa polskiego. 

Nie wszystkie elementy pogańskiego obyczaju pogrzebowego zostały od razu przezwy-
ciężone. Niektóre z nich (dary grobowe, „zabijanie” trupa, czyli wampiryzm, nadmierne wy-
rażanie żałoby) trwały jaszcze przez dłuższy czas, tworząc swoisty synkretyzm religijny. 
Pogłębienie ducha chrześcijańskiego na tym odcinku było dziełem następnych stuleci. Doko-
nywało się ono drogą nauczania kościelnego oraz na drodze administracyjnej, za pomocą 
ustaw kościelnych, nad których wykonaniem czuwał również czynnik świecki. 

Z chwilą przybycia do Polski w XII wieku cystersów znalazł się na naszym terenie zakon-
ny obrzęd pogrzebu. Obejmuje on jak gdyby trzy fazy pogrzebu. Zaraz po skonaniu następuje 
„commendatio animae”, polecenie duszy zmarłego Bogu, połączone z przygotowaniem zmar-
łego do pochowania, następnie odbywa się czuwanie, czyli modlitwy przy zmarłym, i wresz-
cie Msza św. i złożenie do grobu. Wszystko to dzieje się w krótkich odstępach czasowych. 
Jeżeli pora dnia na to pozwala, pogrzeb ma miejsce jeszcze tego samego dnia, a najdalej dnia 
następnego. Księgi cysterskie przewidują również obrzęd pogrzebu nie-mnicha, który zarów-
no co do uczestników pogrzebu, jak i co do tekstów pogrzebowych jest uproszczoną postacią 
obrzędu pogrzebu mnicha. 

Dopiero z początku XIV stulecia zachowała się diecezjalna księga liturgiczna zawierająca 
obrzęd pogrzebu. Jest nią Agenda biskupa wrocławskiego Henryka I (1302–1319). Obrzęd 
pogrzebowy tej agendy, zbliżony do obrzędu znajdującego się w księgach cysterskich, odnaj-
dujemy również w XV-wiecznej Agendzie krakowskiej (BKapKr 25) oraz w drukowanej 
Agendzie płockiej z 1554 r., a w wersji skróconej w agendach pozostałych diecezji. Jest to 
obrzęd wywodzący się z tradycji karolińskiej. Pochodzi z IX-wiecznego Sakramentarza z St. 
Denis pod Paryżem. Podobnie jak obrzęd Sakramentarza tynieckiego jest on bardzo długi 
i rozbudowany. Realizacja liturgii pogrzebowej w takiej formie była możliwa tylko w środo-
wiskach dobrze do tego przygotowanych, z liczną służbą liturgiczną, a więc w katedrze bi-
skupiej lub w klasztorze. Toteż w agendach z XV wieku obserwujemy tendencje do skracania 
liturgicznego obrzędu pogrzebowego. Jeśli bowiem w Ordo in agenda mortuorum Sakramen-
tarza tynieckiego mamy aż 29 modlitw, to skrócone obrzędy (Ordo exsequiarum brevis, Con-
ductus funebris minor) ograniczają się często do jednej modlitwy. Wydaje się, że taka reduk-
cja obrzędu pogrzebowego nastąpiła już znacznie wcześniej. Mogło się to stać w połowie 
XIV stulecia, kiedy czarna śmierć dziesiątkowała ludzi i duszpasterze nie byli w stanie od-
prawiać nad każdym zmarłym długich modłów. Czy tak było w istocie, trudno, z braku ksiąg 
liturgicznych z tego okresu na naszym terenie, dowieść. 

Pod koniec XV w. następuje większe zróżnicowanie obrzędów pogrzebowych. Pozwoliło 
to na wyróżnienie w niniejszej rozprawie pogrzebu uroczystego i prostego oraz pogrzebu 
dziecka, położnicy i ekskomunikowanego. 

Obrzęd pogrzebu dziecka, jaki jawi się pod koniec XV w. w polskich księgach liturgicz-
nych, jest odbiciem ogólniejszych ówczesnych prądów, cechujących się w dobie humanizmu 
i renesansu między innymi większym zainteresowaniem się losem dziecka, które niemal nie 
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Zakończenie
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1. Wystawienie zwłok św. Wojciecha Drzwi Gnieźnieńskie, koniec XII w., scena 15. (Fot. J. Kolasa). 

2. Przeniesienie zwłok św. Wojciecha do Gniezna. Drzwi Gnieźnieńskie, koniec XII w., scena 17. 
(Fot. J. Kolasa). 
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3. Złożenie zwłok św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej.
Drzwi Gnieźnieńskie, koniec XII w., scena 18. (Fot. J. Kolasa). 

4. Pogrzeb św. Stanisława. Predella poliptyku wieniawskiego, 1544 (Fot. J. Kolasa).
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ANEKS 1   
 

MODLITWY ZA ZMARŁYCH 
 

MANUSCRIPTUM GERTRUDAE: 
FILIAE MESCONIS II REGIS POLONIAE 

 
Cura Valeriani Meysztowicz – editum, „Antemurale” 

Romae 1955 s. 105-157 
 

44. 
(F. 15r) 

„... et quorum anniversarium obitus vel tricesimus hodierna die celebratur, et quorum memo-
ria in hoc seculo obita est, et animabus omnium fidelium defunctorum. Libera eos ab omni 
ira, indignatione tua, ab éterna dampnatione, et de principibus tenebrarum, ac locis penarum, 
et perduc eas ad gaudia paradisi: Domine Deus noster”1. 
 

45. 
(F. 15r – 15v) 

Alia. 
Ad te, Domine, misera et peccatrix confugio, et tibi pie flecto genua mea pro animabus 

famulorum famularumque tuarum, et pro universis fidelibus defunctis: atque ego supplex 
exoro pro anima famuli tui N. cuius diem octavum, trigesimum, atque anniversarium com-
memoramus; ut universa peccata, et negligentias, ei dimittere digneris; qui proprium, sanctum-
que sanguinem pro eo in cruce fudisti, eum iubeas liberare de penalibus locis, atque collocare 
inter pausantium spiritun agmina. 

Ut animas famulorum famularumque tuarum ab omnibus peccatis absolvere digneris. Ter. 
Ut eas a vinculis inferni et a principibus tenebrarum absolvere digneris te rogamus, audi nos. 
Ut delicta iuventutis et ignorantias eorum ne reminiscaris te rogamus audi nos. 
Ut omnia peccata qué carnis fragilitate et delectacione contraxerunt indulgere digneris. 
Ut eis vultum tuum desiderabilem pium ac placabilem dignanter (ostendas – in ms omis-

sum). 
Sancta Maria perpetua virgo intercede pro animabus omnium fidelium defunctorum ad 

Dominum Deum nostrum. 
 

46. 
(F. 15v) 

Domine Deus, qui sedes super thronos cherubim et respicis abyssos et facis terram 
tremere; qui pluis super iustos et iniustos; qui deducis ad portas mortis et reducis; te Domine 
                         
1 Brak poprzedniej strony, stąd modlitwa nie ma początku. 
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deprecamus pro animabus omnium illorum, quorum hodie memoriam celebramus, ut absol-
vas eas de vinculis quibus alligati sunt et perducas eos in requiem eternam. Per Christum 
Dominum nostrum. 

Ut animé famuli tui N. propiciare digneris te rogamus. 
Ut eum tormenta mortis et flammas inferni attingere non permittas, te precamur audi nos.  
Ut ei requiem eternam et vitam perpetuam donare digneris, te rogamus. 
Ut animas famulorum famularumque in pacis ac lucis regione constituere digneris, te pre-

camur. 
Ut remissionem peccatorum quam semper optaverunt ta largiente mereantur percipere, te 

precamur. 
Ut eis partem et societatem in regno tuo cum sanctis et electis tuis donare digneris, te 

precamur. 
Ut eis cum fidelibus et sanctis tuis beati muneris portionem donare digneris, te rogo audi 

me. Ut eas inter agmina sanctorun tuorum collocare digneris, te rogamus. Ut animabus famu-
lorum tuorum prospiciare digneris; ut omnia delicta illorum propitius auferre digneris. 
 

92. 
(F. 232v) 

Oratio ad sanctum Michaelem pro fidelibus defunctis.  
Sancte Michael et omnes sancti Dei intercedite pro animabus omnium fidelium defuncto-

rum, et me peccatricem pro eis orantem exaudire digneritis. 
 

93. 
(F. 232v) 

Alia. 
Christe Fili Dei miserere animé famuli tui Adé et animé famulé tué Evé, et animabus 

famulorum famularumqua tuarum, et nostré congregationis fratres et sorores, et omnium 
parentum nostrorum, omniumque hic et ubique in Christo quiescentium et mihi indigné 
famulé tué Gertrudé et qui bona mihi fecerint propter nomen tuum, et pro quibus iussa aut 
debita sum, sive ipsa decrevi orare. 
 
 
ANEKS  2 
 

ORDO IN AGENDA MORTUORUM2 
Sakramentarz tyniecki, XI w. 

 
A. Subvenite 
V. Suscipiat eam Christus  
A. Chorus angelorum  
Ps. In exitu 

Dilexi  
                         
2 W przepisywaniu tekstu z rękopisu oparto się na instrukcji wydawniczej A. Wollfa: Projekt instrukcji 
wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI w. „Studia Źródłoznacze”. 1: 1957, 
s. 155-181.  

 - 224 -

Aneksy



Oratio: 
(l). Pio recordationis affectu fratres carissimi, commemorationem facimus cari nostri quem 

dominus de temptationibus huius seculi adsumpsit, obsecrantes misericordiam Dei nostri, ut ipse 
ei tribuere dignetur placidam et quietam mansionem, et remittat ei omnes lubrice temeritatis 
offensas, ut concessa venia plena indulgentiae, quicquid in hoc saeculo proprius attulit error totum 
ineffabili pietate ac benignitate sua deleat. Per. Quod ipse praestare dignetur qui cum patre et 
spiritu sancto vivit et regnat Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. 

(2). Tu nobis, Domine, auxilium praestare digneris, tu opem feras tu misericordiam lar-
giaris; spiritum etiam famuli tui ill. et cari nostri vinculis corporalibus liberatum in pace 
sanctorum tuorum recipias, ut hic locum poenalem et gehennę ignem flammasque tartari in 
regione vivencium evadet te miserante. Qui vivis. 

(3). Suscipe Domine animam famuli tui illius quem de ergastulo huius saeculi vocare 
dignatus es, et libera eam de principibus tanebrarum et de locis poenarum, ut absoluta om-
nium viniuculo peccatorum, quietis ac lucis aetarnae beatitudine perfruatur, et inter sanctos et 
electos suos in resurrectionis gloria, resuscitari mereatur. Per. 

(4). Ne intres in iudicium cum servo tuo Domine quoniam nullus apud te iustificabitur 
homo, nisi per te omnium peccatorum tribuatur remissio, non ergo eum quaesumus tua iudi-
cialis sententia premat, quem tibi vera supplicatio fidei christianę commendat, sed gratia tua 
sibi succurrente mereatur evadare iudicum ultionis, qui dum viveret insignatus est signaculo 
sanctę trinitatis. Per. 

(5). Fac quaesumus Domine hanc cum servo tuo defuncto misericordiam ut factorum su-
orum in poenis non recipiat vicem, qui tuam in votis tenuit voluntatem, ut sicut hic eum vera 
fides iunxit fidelium tumis, ita eum illic tua miseratio societ angelicis choris. Per. 

(6). Inclina Domine auram tuam… [(c. d. brak) ad preces nostras quibus misericordiam 
tuam suplices deprecamur, ut animam famuli tui illius quam de hoc saeculo migrare iussisti, 
in pacis ac lucis regione constituas, et sanctorum tuorum iubeas esse consortem. Per.] 

(7). Absolve Domine animam famuli… [(c. d. brak) tui illius, ab omni vinculo delictorum, 
ut in resurrectionis gloria, inter sanctos tuos resuscitatus respiret. Per] 

(8). Annue nobis Domine ut animam... [(c. d. brak) famuli tui illius, remissionem quam 
semper optavit, mereatur percipere peccatorum. Per.]  
Et ne nos.  
In memoria aeterna.  
Ne tradas. 
Ne intres in iudiciun.  
Requiem aeternam.  
Oratio: 

(9). Deus cui omnia vivunt, at cui non pereunt moriendo corpora nostra sed mutantur in 
melius, te supplices deprecamur ut suscipi iubeas animam famuli tui illius per manus san-
ctorum angelorun tuorum, deducendam in sinum amici tui patriarchę Abrahę, resusci-
tandamque in novissimo magni iudicii die, et quicquid vitiorum diabolo fallente contraxit, tu 
pius et misericors ablue indulgendo. Per. 

(10). Deus vitę dator et humanorum corporum reparator, qui te a peccatoribus exorare voluisti, 
exaudi praeces quas speciali devotione pro anima famuli tui tibi lacrimabiliter fundimus, ut 
liberare eam ab inferorum cruciatibus, et collocare inter agmina sanctorum tuorum digneris, veste 
quoque celesti et stola inmortalitatis indui, et paradisi amoenitate confoveri iubeas. Per. 
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WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ 
 

1. RĘKOPISY LITURGICZNE 
 

ArPz – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 
 
Ms 26 Liber usuum ordinis Cisterciensis, l poł. XII w., Ląd (wyd. PL 166, 1472-1481). 
 

ArBerKr – Archiwum Bernardynów w Krakowie 
 
Rkps 46/ RL Processionale, 2 poł. XVI w., z konwentu bernardynów w Sokalu. 
 

BCystMog – Biblioteka Opactwa Cystersów w Mogile 
 
Rkps 633 Agenda seu benedictionale cisterciense 1566 r. 
 

BJ – Biblioteka Jagiellońska, Kraków 
 
Rkps 2057 Pontificale biskupów krakowskich, XI w. (wyd. Z. Obertyński).  
  –      2331 Agenda Cracoviensis, pocz. XVI w., z kolegiaty św. Floriana.  
  –      Akc. 99/57 Agenda lwowska, w jęz. polskim, 1564 r. 
 

BKapGn – Biblioteka Kapitulna w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie 
 
Ms  147 Missale Gnesnense, ok. 1300 r. 
  –   149 Missale plenarium (Sacramentarium Gnesnense) z Nieder-Altaich, XI-XII w., używ.    

w katedrze gnieźnieńskiej, 1287 r., dopiski (wyd. K. Biegański, J. Woronczak). 
  –   152 Pontificale abpa Jana Rzeszowskiego, XIII w. (wyd. Z. Obertyński). 
 

BKapKr – Biblioteka Kapitulna w Archiwum Archidiecezjalnym w Krakowie 
 
Rkps  l Missale Cracoviense, ok. 1410 r.  
   –    2 Missale Cracoviense, 1410-1320 r.  
   –    3 Missale Cracoviense, 1323-1450 r.  
   –    4 Missale Cracoviense, 1493-1501, z kaplicy Jagiellońaklej, wyk. Stanisław 

Samostrzelnik.  
   –    5 Missale Cracoviense, 1475-1487 r., kalendarz wrocławski, wł. Wojciecha z Pniew, 

kan. św. Floriana. 
Rkps 6 Missale Cracoviense, 1485-1490 r., wyk. Jan Złotkowski.  
   –    7 Missale Cracoviense, 2 poł. XV w., wyk. we Wrocławiu.  
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   –     8 Missale Wratislaviense, ok. 1421 r., używ. w Beszowej.  
   –     9 Missale Cracoviense, po 1475 r.  
   –   10 Missale „secundum ordinem Pragensis ecclesie”, XV w., używ. w katedrze 

krakowskiej (?)  
   –   11 Pontificale (Caeremoniale et Pontificale), XIV w., z Pragi, używ. w katedrze 

krakowskiej. 
  –    12 Pontificale bpa Zbigniewa Oleśnickiego, ok. 1455 r.  
  –    13 Pontificale bpa Tomasza Strzempińskiego, 1455-1460 r.  
  –    14 Pontificale kard. Fryderyka Jagiellończyka, 1492-1493 r.  
  –    23 Benedictionale episcoporum, przed 1110 r., z Ratysbony, używ. w katedrze 

krakowskiej.  
  –    24 Agenda, XV w., używ. w Krakowie.  
  –    25 Agenda, XV w., używ. w Krakowie. 
  –    26 Breviarium Cracoviense, przed 1394 r., kalend. praski.  
  –    27 Breviarium Cracoviense, 1390-1400 r.  
  –    30 Breviarium (viaticum) Cracoviense, 1443 r.  
  –    43 Graduale króla Jana Olbrachta, 1506 r. 
  –    56 Cantionale seu processionale, XVI w., używ. w Krakowie.  
  –    58 Agenda (Cantionale et rituale) Cracoviensis, 1489 r.  
  –  233 Officium de s. Cruce, 2 poł. XV w. 
 

BKapWr – Biblioteka Kapitulna w Archiwum Archidiecezjalnym  
we Wrocławiu 

 
Rkps  147 Pontificale Romanum, 1435 r.  
   –     148 Ordinarius pontificalis, XV w.  
   –     149 Ordinarius pontificalis antiquus (Benedictionale), XI-XII w. 
   –     438 Pontificale, ok. 1439 r.  
   –     IIIa 13a Modus agendi in ecclesia Wratislaviensi et quod est de officio sacristianorum, 

ok. 1386-1505 r  (kopia ks. M. Unterlauffa z ok. 1910 r.), z katedry wrocławskiej 
(wyd. F. Schubert). 

 
d. Biblioteka Kolegiaty św. Jakuba w Nysie 

 
  3n Agenda, 1493 r.  
13n Rituale Sacramentorum et aliarum Ecclesiae caeremoniarum, XVII w., wł. ks. Tobiasza 

Ignacego Kuttiga, Krzyków k. Namysłowa.  
58n Agenda, XV w. 
 

BN – Biblioteka Narodowa, Warszawa 
 
Rkps Zam.      8 Sakramentarz tyniecki, XI w. 
   –        –     109 Collectarium et Ordo Cracoviensis, po 1497 r. 
Rkps Baw.      5 Pontyfikał halicki (zw. Andrzeja Boryszewskiego), ok. 1400 r. 
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BSemPl – Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie 
 
Rkps 156/204 Processionale Cisterciense, XIII w., (Pelplin?) 
 

BUWr – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
 
Rkps IF 380 Pontificale et benedictionale, 2 poł. XIV w.,  
   –         381 Pontificale Cisterciense, 1542 r., Henryków.  
   –         382 Pontificale Cisterciense, 1555 r., Lubiąż.  
   –    IQ 173 Liber ordinis ecclesiae Wratislaviensis, 2 poł. XV w.  
   –         178 Liber capitularis et collectarium rituale Cisterciense, XIII-XV w., Lubiąż.  
   –         184 Liber ordinarius fratrum Praedicatorum, 2 poł. XV w., z klasztoru  
                      św. Wojciecha we Wrocławiu. 
   –          201 Missale (et benedictionale) Cisterciense, 1533 r., Lubiąż.  
   –          204 Liber processionalis fratrum Praedicatorum, XIV-XV w., z klasztoru  
                       św. Wojciecha we Wrocławiu. 
   –          205 Processionale Praemontstratense et Agenda, 1320-1330 r.  
   –          206 Liber capitularis et collectarius, Rituale Cisterciense, l poł. XV w., Lubiąż. 
   –          207 Agenda Wratislaviensis, XIV w.. Nysa.  
   –          210 Agenda (rituale) Cisterciensis, XV w., Lubiąż.  
   –          211 Agenda can. reg. s. Augustini, poł. XV w., Żagań.  
   –          255 Agenda can. reg. s. Augustini, 1494-1504 r., Żagań.  
   –          230 Processionale fratrum Praedicatorum, XIV w., z klasztoru św. Wojciecha  
                      we Wrocławiu.  
   –   B 1933  Agenda Wratislaviensis, XIV w., z księgozbioru kościoła św. Bernardyna  
                      we Wrocławiu. 
   –   IOct 64 Agenda Wratislaviensis, 1432 r., Nysa.  
   –           65 Agenda can. reg. s. Augustini, l poł. XV w., Żagań.  
   –           66 Agenda Cisterciensis, XV w., Lubiąż.  
   –           67 Agenda Cisterciensis, 1509-1519 r., Henryków.  
   –           68 Agenda et Missale can. reg. s. Augustini, 2 poł. XV w., Żagań. 
   –   ID      9 Agenda can. reg. s. Augustini, 1384, Żagań.  
   –           10 Agenda can. reg. s..Augustini, 2 poł. XIV w., Żagań (niektóre teksty po niem.). 
   –           11 Agenda can. reg. s. Augustini, 1512 r., Żagań.  
   –           12 Agenda et Missale, l poł. XV w.  
   –           40 Processionale (Cantus processionum) fratrum Praedicatorum, 2 poł. XV w., 

Ząbkowice Śląskie. 
 

MNKrCzart – Muzeum Narodowe w Krakowie, Zbiory Czartoryskich 
 
Rkps 1212 Pontificale bpa płockiego Erazma Ciołka, 1501 r.  
   –     3608 Antiphonarium fratrum Minorum, XV/XVI w., Kraków.  
   –     3789 Agenda (Collectarium et rituale) Cisterciensis, 1406 r., Mogiła. 
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Alfons Augustyn Labudda urodził się 19 listopada 1936 roku w Rumi 
w wielodzietnej rodzinie Augustyna i Gertrudy z domu Simon. Po szko-
le podstawowej zgłosił się w 1951 roku do niższego seminarium księ-
ży werbistów w Górnej Grupie. Po kasacie tegoż seminarium przez 
władze komunistyczne w 1952 roku kontynuował naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Sobieskiego w Wejherowie. Już w na-
stępnym roku na zaproszenie ojca prowincjała udał się do nowicja-
tu w Pieniężnie. Tam odbył studia filozoficzno-teologiczne i w 1963 
roku przyjął święcenia kapłańskie. Po uzyskaniu świadectwa matural-
nego w Warszawie w 1964 roku i odbyciu stażu kapłańskiego w By-

tomiu na Śląsku w 1965 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim w zakresie historii Kościoła i liturgiki uwieńczone dyplomem magisterskim 
w 1968 roku i doktorskim w 1979. W latach 1969–1979 był wykładowcą w Misyjnym Semi-
narium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Następnie przez 16 lat pełnił w zakonie 
różne funkcje administracyjne: prowincjał, ekonom prowincjalny, przełożony miejscowy. 
Czas ten nie sprzyjał pracy naukowej. Ponownie został wykładowcą w misyjnym semina-
rium w 1995 roku. Z chwilą powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 1999 roku 
otrzymał na Wydziale Teologii nominację na adiunkta tejże uczelni w zakresie liturgiki. Pra-
cę tę kontynuował aż do przejścia na emeryturę w 2002 roku. Oprócz dwóch publikacji: Li-
turgia Dnia Zadusznego w Polsce (1973) i Liturgii pogrzebu w Polsce (1983) jest autorem 
ok. 20 artykułów z pokrewnych dziedzin. Wielokrotnie brał udział w konferencjach tanatolo-
gicznych pt. Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humani-
styka, organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe pod egidą profesora Jacka 
Kolbuszewskiego (1997–2012). Od 1996 roku jest dyrektorem Archiwum Polskiej Prowincji 
Księży Werbistów w Pieniężnie. Trzykrotnie był biegłym historykiem w procesach beaty-
fikacyjnych męczenników-werbistów z czasów II wojny światowej. Z tej dziedziny opubli-
kował książkę Błogosławiony brat Grzegorz Bolesław Frąckowiak SVD (1911–1943) misjo-
narz werbista (Verbinum, Warszawa 1999) oraz liczne mniejsze przyczynki. Jako historyk 
jest autorem-redaktorem monograficznego albumu pt. 75 lat Domu Misyjnego św. Józefa 
w Górnej Grupie 1923–1998 (Górna Grupa 1998) oraz ok. 200 haseł biograficznych polskich 
werbistów w różnych leksykonach i czasopismach. 
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